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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ
157.
USNESENÍ SENÁTU
z 9. schůze, konané dne 18. června 2015

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony /senátní tisk č. 87/

Senát

I.
II.

vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích
návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;
pověřuje senátorku Miladu Emmerovou a senátora Vladimíra Plačka odůvodněním
usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Tomáš Grulich v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 157
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony

1. V čl. I bod 43 upravit takto:
„43. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
c) není mu nařízeno karanténní opatření a není známo, že by ve 14 kalendářních
dnech před odjezdem do školy v přírodě přišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.“.“.
2. V čl. I bodu 84 slova „v budově“ a slova „zvuk z produkce hudby provozované ve
venkovním prostoru,“ vypustit.
3. V čl. I bodu 85 slova „ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání“ nahradit slovy
„ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání“.
4. V čl. I bodu 146 v § 50 slova „se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci“ nahradit slovy „má potvrzení o tom, jakým stanoveným pravidelným
očkováním a v jakých termínech se podrobilo“.
5. V čl. I za bod 213 vložit nový bod 214, který zní:
„214. V § 80 odst. 1 se písmeno „x)“ označuje jako písmeno „w)“.“.
Následující body 214 až 327 označit jako body 215 až 328.
6. V čl. I bod 216 (dosavadní bod 215) vypustit.
Následující body 217 až 328 (dosavadní body 216 až 327) označit jako body 216 až
327.

7. V čl. I za bod 242 vložit nový bod 243, který zní:
„243. V § 82 odst. 2 písm. w) se slova „a h)“ nahrazují slovy „a i)“.“.
Následující body 243 až 327 označit jako body 244 až 328.
8. V čl. I bodu 290 (dosavadní bod 289) za slovy „podle zvláštního právního předpisu
o kontrole85)““ čárku nahradit slovem „a“ a za slovy „zaměstnanci orgánu ochrany
veřejného zdraví““ slova „a za větu třetí se vkládá věta „Kontrolující jsou oprávněni
vstoupit do obydlí fyzické osoby ke zjištění zdroje hluku a vibrací, kterým byl
překročen v chráněných prostorech upravených v § 30 odst. 3 hygienický limit hluku
nebo vibrací a ke zjištění zdroje neionizujícího záření, kterým byla v místě přístupném
fyzickým osobám překročena nejvyšší přípustná hodnota neionizujícího záření.““
vypustit.
9. V čl. I bodu 303 (dosavadní bod 302) v § 92d za odstavec 6 vložit nový odstavec 7
tohoto znění:
„(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že ve
škole nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny,
které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a
studentů.“.
Dosavadní odstavec 7 označit jako odstavec 8.
10. V čl. I bodu 303 (dosavadní bod 302) v § 92d odstavec 8 (dosavadní odstavec 7)
upravit takto:
„(8) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7,
b) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 písm. a) nebo
odstavce 6,
c) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 5 písm. b).“.
11. V čl. I bodu 303 (dosavadní bod 302) v § 92k odst. 4 slova „se nepodrobilo
stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad“ nahradit slovy
„nemá potvrzení o tom, jakým stanoveným pravidelným očkováním a v jakých
termínech se podrobilo“.
12. V čl. I bodu 303 (dosavadní bod 302) v § 92k odst. 6 písm. b) slova „odstavce 4
nebo 5,“ vypustit.

13. V čl. I bodu 303 (dosavadní bod 302) v § 92k na konci odstavce 6 tečku nahradit
čárkou a doplnit písmeno d), které zní:
„d) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 nebo 5.“.
14. V čl. I bodu 306 (dosavadní bod 305)
slova
odst. 1“ se nahrazují slovy „ , § 31 odst. 1 a 3“ “ vypustit.

„ , slova „ , § 31

15. V čl. I bodu 311 (dosavadní bod 310) v § 94a odst. 2 slova „§ 82a písm. d)“ nahradit
slovy „§ 82a odst. 1 písm. d)“.
16. V čl. II bodu 4 slova „podle § 4 odst. 6 věty poslední“ nahradit slovy „podle § 4
odst. 7“.

