POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
poslanců Jaroslava KRÁKORY a Pavla HOLÍKA
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. (sn.tisk 460)

K čl. I bodu 4.
Na konci textu čl. I. bodu 4. doplnit slova „Ústí nad Labem“.
Upravený text bude tedy mít následující znění : „. V § 86 odst. 1 větě první se slova „v Praze,
Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci
Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně“ nahrazují slovy „v
Praze, Ostravě a Ústí nad Labem“.
Navrženou koncentraci kapacit 14- ti zdravotních ústavů do dvou, nepovažujeme, a to
s ohledem na skutečnost, že zatím nebyla přijata koncepce zdravotnictví za účelnou a proto
navrhujeme zachovat alespoň tři zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Ostravě a Ústí nad
Labem. Uznáváme, že Ministerstvo zdravotnictví má jako správce rozpočtové kapitoly
povinnost sledovat a vyhodnocovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů
ve své kapitole a dbát, aby vynakládání výdajů bylo co nejhospodárnější, nejefektivnější a
nejúčelnější, ale tomuto musí nutně předcházet přijetí koncepce zdravotnictví v České
republice, která určí i potřebný počet zdravotních ústavů, které svojí hlavní činností plní úkoly
potřebné k plnění funkcí státu na úseku veřejné správy v ochraně veřejného zdraví.
K čl. II. Přechodná ustanovení

V bodu 1. článku II přechodných ustanovení vypustit slova „Ústí nad Labem“.
Bod 2 pak bude mít toto znění :
Bod 2. : „Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,
které mají ke dni svého zániku zdravotní ústavy se sídlem v Kolíně, Českých Budějovicích,
Plzni a Hradci Králové, uvedené v bodu 1, přecházejí na Zdravotní ústav se sídlem v Praze
podle § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, který je
jejich nástupnickou organizací. Tímto dnem dále přechází na Zdravotní ústav se sídlem
v Praze veškeré závazky, které měly uvedené zdravotní ústavy ke dni svého zániku, jakož i
příslušnost hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byly tyto zdravotní
ústavy příslušné hospodařit
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, které
mají ke dni svého zániku zdravotní ústavy se sídlem v Karlových Varech a Liberci, uvedené
v bodu 1, přecházejí na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem podle § 86 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, který je jejich nástupnickou organizací.
Tímto dnem dále přechází na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem veškeré závazky,
které měly uvedené zdravotní ústavy ke dni svého zániku, jakož i příslušnost hospodařit
s veškerým majetkem České republiky, s nímž byly tyto zdravotní ústavy příslušné
hospodařit“.

