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O B S A H :

323. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/
/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

324. Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-
-Vrbětice a o změně některých zákonů

325. Zákon o elektronizaci zdravotnictví

326. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

327. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/
/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.

328. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

329. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

330. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
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ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. I

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997
Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zá-
kona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona

č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014
Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zá-
kona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona
č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona
č. 150/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona
č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 191/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona
č. 244/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona
č. 469/2020 Sb. a zákona č. 540/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:

„(5) Pojištěnec, který splňuje podmínky stano-
vené v odstavci 1, má nárok na předčasný starobní
důchod, který se nesnižuje podle § 36, jestliže v době
vzniku nároku na starobní důchod dosáhl zároveň
20 let pracovního zařazení ve složkách Integrova-
ného záchranného systému49) (dále jen „IZS“).

49) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

2. V § 32 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pokud dítě zemřelo po dosažení 5 let věku, je pod-
mínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně
pečovala o dítě od jeho narození do jeho úmrtí; usta-
novení vět první a druhé tím nejsou dotčena.“.

3. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

„§ 34a

(1) Výše procentní výměry starobního dů-
chodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1, 2
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nebo 3 nebo podle § 31, se na žádost zvyšuje ode
dne, od něhož se tento důchod přiznává, za každé
dítě, které pojištěnec vychoval.

(2) Zvýšení za 1 vychované dítě činí od 1. ledna
2023 částku 500 Kč měsíčně. Částka zvýšení za
1 vychované dítě se zvyšuje od 1. ledna kalendářního
roku tak, že částka zvýšení za 1 vychované dítě
platná od 1. ledna předchozího kalendářního roku
se zvýší o tolik procent, o kolik se zvyšuje procentní
výměra vypláceného starobního důchodu podle § 67
odst. 8 nebo odst. 9. Pokud v předchozím kalendář-
ním roce došlo k mimořádnému zvýšení vypláce-
ných důchodů, přičte se k počtu procent podle věty
druhé ještě tolik procent, o kolik se zvýšila procentní
výměra vypláceného starobního důchodu podle § 67
odst. 10. Částka zvýšení za 1 vychované dítě se za-
okrouhluje na celé koruny nahoru.

(3) Dítě se pro účely zvýšení procentní výměry
starobního důchodu podle odstavce 1 (dále jen „zvý-
šení za vychované dítě“) považuje za vychované,
jsou-li splněny podmínky výchovy dítěte podle
§ 32 odst. 4; tyto podmínky platí i v případě, že o dítě
osobně pečuje nebo pečoval muž. Výchovu téhož
dítěte nelze pro účely zvýšení za vychované dítě sou-
časně započítat více osobám; vychovávalo-li dítě více
osob, přihlíží se k výchově dítěte jen u té osoby,
která o dítě osobně pečovala v největším rozsahu.
Při zvýšení za vychované dítě se přihlíží jen k vý-
chově toho dítěte, které jako vychované pojištěnec
uvedl v žádosti o přiznání starobního důchodu; není-
-li tato podmínka splněna, zvýšení za vychované dítě
nenáleží.

(4) Zvýšení za vychované dítě nenáleží, pokud
se pojištěnec vůči dítěti dopustil jako pachatel, spolu-
pachatel nebo účastník úmyslného trestného činu
proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na
ochranu osobnosti, proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti nebo proti rodině a dětem podle trestního
zákoníku nebo obdobných úmyslných trestných
činů podle dříve platných právních předpisů.“.

4. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

„§ 36a

Výše procentní výměry starobního důchodu, na
který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34
odst. 1 s tím, že u osob začleněných do složek IZS
a splňujících podmínky pro přiznání předčasného
důchodu podle § 29 se výše důchodu nesnižuje.

Pro stanovení výše předčasného důchodu se postu-
puje podle § 33. Procentní výměra se při výpočtu
výše předčasného důchodu neuplatní.“.

5. V § 56 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Byla-li procentní výměra starobního dů-
chodu snížena o částku zvýšení za vychované dítě
pro neposkytnutí součinnosti ke zjištění, která osoba
osobně pečovala o dítě v největším rozsahu, a zjistí-li
se, že pojištěnec o dítě v největším rozsahu

a) nepečoval, zvýšení za vychované dítě se odejme
ode dne, od něhož byla procentní výměra sta-
robního důchodu z tohoto důvodu snížena,

b) pečoval, procentní výměra starobního důchodu
se znovu upraví o zvýšení za vychované dítě
a část důchodu, která nebyla vyplacena, se do-
platí.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

6. § 57 zní:

„§ 57

Zjistí-li se, že procentní výměra starobního dů-
chodu byla zvýšena za vychované dítě neprávem,
neboť o dítě pečovala ve větším rozsahu jiná osoba,
nebo o dítě pojištěnec nepečoval v rozsahu potřeb-
ném pro splnění podmínky výchovy dítěte, starobní
důchod se sníží, a to ode dne následujícího po dni,
jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen. Pro-
centní výměra starobního důchodu se podle věty
první sníží o částku zvýšení za vychované dítě plat-
nou ke dni, od něhož se toto snížení provádí.“.

7. Za § 67b se vkládá nový § 67c, který zní:

„§ 67c

(1) Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu
v roce 2022 se k částce zvýšení procentní výměry
důchodu stanovené podle § 67 přičte částka 300 Kč.

(2) Jsou-li splněny podmínky nároku na vý-
platu více důchodů, náleží dodatečná částka zvýšení
podle odstavce 1 k procentní výměře toho důchodu,
který se vyplácí v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první).“.

8. V § 107 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
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„d) výši částky zvýšení za 1 vychované dítě podle
§ 34a odst. 2 pro kalendářní rok,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na e) a f).

9. V § 108 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na a) až c).

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Starobní důchody přiznané ode dne, který
spadá do období před 1. lednem 2023, se zvýší
o 500 Kč měsíčně za každé dítě, které pojištěnec vy-
choval, od splátky důchodu splatné v lednu 2023,
jsou-li splněny podmínky stanovené v bodech 2
až 5; toto zvýšení náleží k procentní výměře starob-
ního důchodu.

2. Starobní důchody, na které vznikl nárok
před 1. lednem 2023 podle § 61a odst. 1 zákona
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se zvýší podle bodu 1, jen
pokud nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1,
2 nebo 3 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikl
před 1. lednem 2023 podle § 58 odst. 1 zákona
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, z důvodu, že starobní dů-
chod, na který vznikl nárok podle § 61a odst. 1 zá-
kona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo invalidní dů-
chod přiznaný před dosažením věku 65 let, byl vyšší.
Ustanovení věty první platí obdobně, došlo-li k zá-
niku nároku na starobní důchod z důvodu souběhu
nároku na jeho výplatu s nárokem na výplatu inva-
lidního nebo částečného invalidního důchodu podle
právních předpisů platných před 1. lednem 1996.

3. Podmínky výchovy dítěte se pro účely zvý-
šení podle bodu 1 posuzují u všech pojištěnců podle
právních předpisů účinných ke dni, od něhož byl
starobní důchod přiznán, pokud se dále nestanoví
jinak; tyto podmínky platí i v případě, že o dítě
osobně pečoval muž. Výchovu téhož dítěte nelze
pro účely zvýšení podle bodu 1 současně započítat
více osobám. Vychovávalo-li totéž dítě více osob,
přihlíží se k výchově dítěte jen u té osoby, která
o dítě osobně pečovala v největším rozsahu; to platí
i v případě, že u téhož dítěte byla jeho výchova
zohledněna při stanovení důchodového věku ženy.

Zvýšení starobního důchodu podle bodu 1 nenáleží,
pokud se pojištěnec vůči dítěti dopustil jako pacha-
tel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trest-
ného činu proti životu a zdraví, proti svobodě a prá-
vům na ochranu osobnosti, proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti nebo proti rodině a dětem podle
trestního zákoníku nebo obdobných úmyslných
trestných činů podle dříve platných právních před-
pisů.

4. Pokud byl důchodový věk stanoven se
zohledněním vychovaných dětí, zvýší se starobní
důchod podle bodu 1 bez žádosti; za vychované dítě
se pro účely zvýšení podle bodu 1 považuje dítě,
k jehož výchově bylo přihlédnuto při stanovení
důchodového věku. O tomto zvýšení se nevydá-
vá písemné rozhodnutí; poživatel důchodu obdrží
o tomto zvýšení písemné oznámení s tím, že ustano-
vení § 86 odst. 2 věty druhé zákona č. 582/1991 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije obdobně.

5. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 4 větě
první, zvýší se starobní důchod podle bodu 1 na zá-
kladě písemné žádosti podané na předepsaném tisko-
pisu. V této žádosti se uvádějí údaje o vychovaných
dětech a o době a rozsahu osobní péče o dítě a čestné
prohlášení, že osoba pečovala o dítě v největším roz-
sahu a že nenastala překážka pro zvýšení starobního
důchodu uvedená v bodě 3 větě poslední; údaje o vy-
chovaných dětech lze doložit rodným listem dítěte
nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. Tento tisko-
pis obsahuje též poučení o důsledcích uvedení ne-
pravdivých údajů. Žádost se podává v případě sta-
robních důchodů přiznaných před 1. lednem 2023
nejpozději do 31. prosince 2024; žádost lze podat
nejdříve 1. září 2022 s tím, že pro žádosti podané
před tímto dnem se použije obdobně ustanovení
§ 83b odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud
rozhodnutí, na jehož základě zanikl nárok na sta-
robní důchod podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, z důvodu souběhu nároků na výplatu
důchodů podle § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, nabylo právní moci po 31. prosinci
2022, může poživatel starobního důchodu uvede-
ného v bodě 2 podat žádost o zvýšení starobního
důchodu podle bodu 1 též do 2 let ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Nebyla-li žádost
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podána ve lhůtách uvedených ve větě čtvrté nebo
páté, zvýšení starobního důchodu podle bodu 1 ne-
náleží. Podává-li se po 31. prosinci 2022 žádost o při-
znání starobního důchodu ode dne, který spadá do
období před 1. lednem 2023, zvyšuje se starobní dů-
chod podle bodu 1 jen za výchovu toho dítěte, které
pojištěnec uvedl v žádosti o přiznání starobního dů-
chodu, s tím, že věta druhá platí obdobně; není-li
tato podmínka splněna, zvýšení starobního důchodu
podle bodu 1 nenáleží.

6. Vyplácí-li se procentní výměra starobního
důchodu v upravené výši podle § 61 odst. 1 zákona
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, upraví se obdobně též zvý-
šení za vychované dítě náležející podle bodu 1.

7. Byl-li starobní důchod zvýšen podle bodu 1
a zjistí-li se, že o dítě, k jehož výchově bylo přihléd-
nuto při stanovení důchodového věku, osobně pečo-
vala ve větším rozsahu jiná osoba, která požádala
o zvýšení starobního důchodu podle bodu 1 nebo
podle § 34a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z dů-
vodu, že vychovala totéž dítě v největším rozsahu,
zvýšení starobního důchodu za vychované dítě
podle bodu 1 nenáleží a starobní důchod se sníží;
přitom se postupuje podle § 57 zákona č. 155/1995
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

8. Zanikl-li nárok na starobní důchod podle
§ 29 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, před 1. led-
nem 2023 podle § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, z důvodu, že invalidní důchod při-
znaný před dosažením věku 65 let byl vyšší, a po
31. prosinci 2022 vznikne nárok na starobní důchod
podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zvýší
se procentní výměra tohoto starobního důchodu ode
dne vzniku nároku za dítě, které pojištěnec vycho-
val, podle právních předpisů účinných v den, v němž
vznikl nárok na tento starobní důchod. Žádost o zvý-
šení starobního důchodu za vychované dítě podle
§ 34a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se podává
nejpozději do 2 let ode dne vzniku nároku na sta-
robní důchod podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nebo do 2 let ode dne nabytí právní moci roz-

hodnutí, na jehož základě zanikl nárok na starobní
důchod podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona; nebyla-li tato žádost podána v těchto lhůtách,
zvýšení za vychované dítě nenáleží.

9. Částka zvýšení za 1 vychované dítě se podle
§ 34a odst. 2 věty druhé zákona č. 155/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, zvýší poprvé od 1. ledna 2024.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zá-
kona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
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č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zá-
kona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zá-
kona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona
č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona
č. 228/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona
č. 255/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 6 odst. 4 písm. a) bod 14 včetně po-
známky pod čarou č. 86 zní:

„14. ve sporu o to, která osoba pro účely zvý-
šení procentní výměry starobního dů-
chodu z důvodu výchovy dítěte86) osobně
pečovala o dítě v největším rozsahu; tento
spor vzniká, má-li být na základě žádosti
pojištěnce zvýšena procentní výměra sta-
robního důchodu za vychované dítě, k je-
hož výchově již bylo nebo má být přihléd-
nuto při zvýšení procentní výměry starob-
ního důchodu u jiného pojištěnce, který
trvá na tom, že o dítě pečoval v největším
rozsahu,

86) § 34a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

Čl. II body 1 a 3 zákona č. 323/2021 Sb., kterým se mění
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organi-
zaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

2. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) místem trvalého pobytu, popřípadě jde-li o ci-
zince, místem hlášeného pobytu9a) v České re-
publice, osoby, na základě jejíž žádosti vznikl
spor uvedený v § 6 odst. 4 písm. a) bodě 14.“.

3. V § 16c odst. 2 se za písmeno v) vkládá nové
písmeno w), které zní:

„w) jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození
dítěte, které se považuje za vychované, s údaji
o osobě, u níž se toto dítě považuje za vycho-
vané, v rozsahu uvedeném v písmenech a) až c),
e), f) a h),“.

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).

4. V § 53 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Okresní správa sociálního zabezpečení je
v případě sporu o to, která osoba pro účely zvýšení
procentní výměry starobního důchodu z důvodu vý-
chovy dítěte osobně pečovala o dítě v největším roz-
sahu, oprávněna vyzvat osobu, které byla nebo má
být zvýšena procentní výměra starobního důchodu
za vychované dítě, aby poskytla potřebnou součin-
nost ke zjištění osoby osobně pečující o dítě v nej-
větším rozsahu, zejména aby poskytla potřebná vy-
světlení, doložila rozhodné skutečnosti nebo sdělila,
že souhlasí s tím, že o dítě osobně pečovala v největ-
ším rozsahu jiná osoba; tato osoba je povinna výzvě
vyhovět ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší
než 15 dnů ode dne obdržení výzvy. Neposkytne-
-li tato osoba součinnost podle věty první, může být
procentní výměra starobního důchodu snížena
o částku odpovídající zvýšení za výchovu dítěte, po-
kud byla ve výzvě na tento následek upozorněna.“.

5. V § 83 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu
je občan povinen uvést, zda žádá o zvýšení procentní
výměry starobního důchodu z důvodu výchovy dí-
těte podle § 34a zákona o důchodovém pojištění.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. Za § 84 se vkládá nový § 84a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 84a

Prokazování výchovy dítěte

Výchova dítěte se pro účely zvýšení procentní
výměry starobního důchodu86) prokazuje čestným
prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným do-
kladem o vztahu k dítěti, a to při sepsání žádosti
o důchod. Čestné prohlášení se podává na předepsa-
ném tiskopise; v čestném prohlášení se uvádějí údaje
podle § 85 odst. 4, prohlášení, že osoba pečovala
o dítě v největším rozsahu, a prohlášení, že nenastala
překážka pro zvýšení procentní výměry starobního
důchodu podle § 34a odst. 4 zákona o důchodovém
pojištění. Tento tiskopis obsahuje též poučení o dů-
sledcích uvedení nepravdivých údajů.“.

7. V § 110 odst. 4 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ ; ustanovení § 83 odst. 4 platí ob-
dobně“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 5, které na-
bývá účinnosti dnem 1. září 2022, a ustanovení
čl. I bodu 7 a čl. III bodu 3, která nabývají účinnosti
dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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324

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021

o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů
Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ SUBJEKTŮ
DOTČENÝCH MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ

V AREÁLU MUNIČNÍCH SKLADŮ
VLACHOVICE-VRBĚTICE

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí
a výši jednorázového odškodnění územních samo-
správných celků a fyzických osob v souvislosti
s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů
Vlachovice-Vrbětice.

§ 2

Rozhodné období

(1) Rozhodným obdobím pro přiznání nároku
na poskytnutí jednorázového odškodnění je období
od 16. října 2014 do 13. října 2020.

(2) Rozhodné období se pro účely stanovení
výše jednorázového odškodnění oprávněných osob
dále člení na

a) období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014,

b) období od 13. prosince 2014 do 23. prosince
2015 a

c) období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020.

§ 3

Oprávněné subjekty

(1) Oprávněným krajem je Zlínský kraj.

(2) Oprávněnou obcí je tato obec nacházející se
na území Zlínského kraje:

a) Bohuslavice nad Vláří,

b) Haluzice,

c) Lipová,

d) Slavičín,

e) Vlachovice.

(3) Oprávněnou osobou je

a) fyzická osoba, která byla v rozhodném období
přihlášena k trvalému pobytu v obci uvedené
v odstavci 2,

b) fyzická osoba, která byla v rozhodném období
držitelem povolení k trvalému pobytu a byla
přihlášena k pobytu v obci uvedené v odstav-
ci 2.

(4) Nárok na přiznání jednorázového odškod-
nění nepřechází na dědice oprávněné osoby, a to ani
v případě, že oprávněná osoba zemře po uplatnění
nároku.

§ 4

Jednorázové odškodnění
územních samosprávných celků

(1) Jednorázové odškodnění se stanoví ve vý-
ši 59 000 000 Kč pro Zlínský kraj.

(2) Jednorázové odškodnění se stanoví ve výši

a) 36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,

b) 15 976 000 Kč pro obec Haluzice,

c) 36 064 000 Kč pro obec Lipová,

d) 104 290 000 Kč pro obec Slavičín,

e) 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.

§ 5

(1) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji
a oprávněné obci poskytne Ministerstvo financí z ka-
pitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu.

(2) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji
a obci poukáže Ministerstvo financí do 3 měsíců od
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nabytí účinnosti tohoto zákona na účet kraje a obce
vedený u České národní banky.

(3) Jednorázové odškodnění podle § 4 není úče-
lově určeno a nepodléhá vypořádání se státním roz-
počtem.

§ 6

Jednorázové odškodnění oprávněných osob

(1) Oprávněná osoba má za období podle § 2
odst. 2 písm. a) nárok na poskytnutí jednorázového
odškodnění ve výši 300 Kč za každý kalendářní den
trvalého pobytu, s výjimkou oprávněné osoby s trva-
lým pobytem na území obce Slavičín, kde je tento
nárok přiznán pouze oprávněné osobě s trvalým po-
bytem na území části obce Divnice.

(2) Oprávněná osoba má za období podle § 2
odst. 2 písm. b) nárok na poskytnutí jednorázového
odškodnění ve výši 100 Kč za každý kalendářní den
trvalého pobytu.

(3) Oprávněná osoba má za období podle § 2
odst. 2 písm. c) nárok na poskytnutí jednorázového
odškodnění ve výši 20 Kč za každý kalendářní den
trvalého pobytu.

(4) Nárok oprávněné osoby s trvalým pobytem
na území obce Slavičín, s výjimkou oprávněné osoby
s trvalým pobytem na území části obce Divnice, se
stanovuje ve výši 20 % sazeb určených podle od-
stavců 2 a 3.

(5) Oprávněná osoba nemá nárok na poskyt-
nutí jednorázového odškodnění za tu část rozhod-
ného období, kdy bylo místem jejího trvalého po-
bytu sídlo ohlašovny.

§ 7

Nárok je nutné uplatnit nejpozději do 30. červ-
na 2022, jinak nárok zaniká.

§ 8

(1) K řízení o poskytnutí jednorázového od-
škodnění oprávněným osobám a k jeho výplatě je
příslušné Ministerstvo vnitra (dále jen „minister-
stvo“).

(2) Řízení o poskytnutí jednorázového od-
škodnění se zahajuje na písemnou žádost oprávněné
osoby. Žádost kromě náležitostí stanovených správ-
ním řádem obsahuje

a) číslo a druh identifikačního dokladu oprávněné
osoby,

b) číslo účtu příslušného poskytovatele platebních
služeb, pokud oprávněná osoba požaduje vý-
platu jednorázového odškodnění tímto způso-
bem.

§ 9

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o poskyt-
nutí jednorázového odškodnění do 90 dnů ode dne
zahájení řízení.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené tím-
to zákonem pro poskytnutí jednorázového odškod-
nění, ministerstvo namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí učiní záznam do spisu, který obsahuje
náležitosti uvedené v § 67 odst. 2 správního řádu.
Záznamem do spisu rozhodnutí o poskytnutí jedno-
rázového odškodnění nabývá právní moci. Minister-
stvo vyplatí jednorázové odškodnění do 30 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(3) Nesplňuje-li žadatel podmínky pro poskyt-
nutí jednorázového odškodnění, ministerstvo vydá
rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

(4) Proti rozhodnutí ministerstva není přípust-
ný rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Pře-
zkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu
podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

§ 10

(1) Jednorázové odškodnění se vyplácí v české
měně převodem na účet příslušného poskytovatele
platebních služeb podle určení oprávněné osoby,
nebo poštovním poukazem.

(2) Náklady na jednorázové odškodnění hradí
stát.

(3) Státní orgány, právnické i fyzické osoby
jsou povinny na žádost ministerstva poskytnout bez-
platně podklady nezbytné k prokázání nároku a vy-
vinout potřebnou součinnost.

§ 11

(1) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona ze základního registru
obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
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c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci to-
hoto rozhodnutí,

f) omezení svéprávnosti,

g) čísla a druhy identifikačních dokladů.

(2) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u subjektu údajů, který
se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písem-
nosti podle zvláštního právního předpisu,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky,

f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který o omezení
svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který subjekt údajů nepřežil,

i) u nezletilých dětí jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, rodné příjmení a rodné číslo, popřípadě
datum narození otce a matky,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení a rodné číslo, popřípadě datum narození
dítěte.

(3) Ministerstvo využívá při výkonu působnos-
ti podle tohoto zákona z informačního systému ci-
zinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se subjekt údajů narodil; v pří-
padě, že se subjekt údajů narodil na území Čes-
ké republiky, místo a okres narození,

d) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky, je-li tímto místem sídlo správního
orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu
úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území
České republiky,

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení
pobytu na území České republiky,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jed-
nacího a označení soudu, který rozhodl o ome-
zení svéprávnosti,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí
došlo, popřípadě datum úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého ne-
přežil.

(4) Ministerstvo využívá při výkonu působ-
nosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

d) datum vydání občanského průkazu,

e) datum skončení platnosti občanského průkazu,

f) čísla, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského průkazu.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrét-
ním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
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vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-
dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.

§ 12

Společné ustanovení

Uspokojením nároků podle tohoto zákona za-
nikají oprávněným subjektům nároky na náhradu
škody uplatňované v souladu s účelem uvedeným
v § 1 podle jiných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 13

V § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona
č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb.,
zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zá-
kona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona
č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona
č. 223/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona

č. 188/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014
Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016
Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb.,
zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zá-
kona č. 588/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se
doplňuje bod 6, který zní:

„6. jednorázového odškodnění vyplaceného
státem osobě v souvislosti s mimořádnou
událostí v areálu muničních skladů Vlacho-
vice-Vrbětice,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o životním a existenčním minimu

§ 14

V § 7 odst. 2 písm. h) bodu 2 zákona č. 110/
/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zá-
kona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 105/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/
/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 540/
/2020 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se za slovo „po-
hromy“ vkládají slova „ , jednorázového odškodnění
vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořád-
nou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-
-Vrbětice“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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325

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021

o elektronizaci zdravotnictví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje elektronické zdravot-
nictví za použití telekomunikačních a informačních
technologií a stanoví podmínky pro bezpečné sdílení
dat v jeho rámci.

(2) Tento zákon dále upravuje

a) práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů
zdravotních služeb, zdravotnických pracov-
níků, zdravotních pojišťoven a dalších osob
v oblasti elektronického zdravotnictví a

b) působnost Ministerstva zdravotnictví (dále jen
„ministerstvo“) při výkonu státní správy v ob-
lasti elektronického zdravotnictví.

Základní pojmy

§ 2

(1) Elektronickým zdravotnictvím se pro účely
tohoto zákona rozumí poskytování a využívání slu-
žeb a informačních systémů Integrovaného datového
rozhraní zdravotnictví (dále jen „Integrované datové
rozhraní“), služeb napojených na Integrované dato-
vé rozhraní a informačních systémů poskytovatelů
zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních
služeb poskytujících zdravotní služby bez oprávnění
k poskytování zdravotních služeb podle zákona
o zdravotních službách1) (dále jen „poskytovatel

zdravotních služeb nebo sociálních služeb“) slouží-
cích k vedení nebo předávání zdravotnické doku-
mentace v elektronické podobě, včetně systémů
umožňujících dálkový přístup pro pacienta, podle
tohoto zákona.

(2) Identifikátorem pacienta se rozumí jedi-
nečný bezvýznamový identifikátor sloužící pro
identifikaci pacienta v elektronickém zdravotnictví
při poskytování zdravotních služeb a ve zdravot-
nické dokumentaci.

(3) Identifikátorem zdravotnického pracovníka
se rozumí jedinečný bezvýznamový identifikátor
sloužící pro identifikaci zdravotnického pracovníka
v elektronickém zdravotnictví při poskytování zdra-
votních služeb a ve zdravotnické dokumentaci.

(4) Kmenovým údajem se rozumí údaj vedený
v kmenových zdravotnických registrech.

(5) Službami napojenými na Integrované da-
tové rozhraní se rozumí služby využívající centrální
služby elektronického zdravotnictví na základě ji-
ného právního předpisu2).

(6) Standardy elektronického zdravotnictví se
rozumí standardy definující strukturu, obsah a for-
mát datových souborů a datových zpráv, rozhraní
pro vedení a předávání zdravotnické dokumenta-
ce v elektronické podobě a jejich zabezpečení, kla-
sifikace, nomenklatury a terminologie pro jejich
použití.

§ 3

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zapisující osobou právnická, fyzická nebo pod-
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1) § 11 odst. 2 a 8 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
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cenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.



nikající fyzická osoba, organizační složka státu
nebo organizační složka územního samospráv-
ného celku zapisující údaje do kmenových
zdravotnických registrů,

b) oprávněnou osobou právnická, fyzická nebo
podnikající fyzická osoba, organizační složka
státu nebo organizační složka územního samo-
správného celku, která je oprávněna využívat
služby Integrovaného datového rozhraní v roz-
sahu podle tohoto zákona,

c) pověřeným pracovníkem fyzická osoba, která je
v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
k oprávněné osobě a která má přidělena opráv-
něnou osobou přístupová práva do informač-
ního systému oprávněné osoby využívajícího
Integrované datové rozhraní,

d) třetí osobou právnická, fyzická nebo podnika-
jící fyzická osoba, které pacient udělil souhlas
k výkonu práv v jeho zastoupení podle tohoto
zákona nebo podle jiných právních předpisů.

Postavení oprávněných a zapisujících osob

§ 4

Poskytovatel zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb je jako oprávněná osoba povinen

a) dodržovat standardy elektronického zdravot-
nictví vydané ministerstvem podle § 38 odst. 2
písm. c); standardy elektronického zdravotnic-
tví se považují za dodržené, pokud je namísto
nich postupováno podle jiných právních před-
pisů,

b) využívat kmenové údaje a řídit se jimi za účelem
stanoveným tímto zákonem,

c) ve svém informačním systému evidovat

1. identifikátory zdravotnických pracovníků,
kteří u něj vykonávají zdravotnické povolání
v pracovněprávním nebo obdobném vzta-
hu, a

2. identifikátory pacientů, kterým poskytuje
nebo poskytoval zdravotní služby, a

d) ve svém informačním systému zaznamenávat
činnosti všech pověřených pracovníků přihláše-
ných do jeho informačního systému, který vy-
užívá Integrované datové rozhraní.

§ 5

Oprávněné osoby a zapisující osoby, s výjimkou
pacienta, jsou povinny

a) určit pověřené pracovníky a

1. ověřit jejich totožnost, a to před přidělením
přístupových údajů do svých informačních
systémů využívajících Integrované datové
rozhraní; je-li pověřeným pracovníkem zdra-
votnický pracovník, ověřit jeho údaje v Kme-
novém registru zdravotnických pracovní-
ků, a

2. přidělovat, měnit a rušit jim přístupové údaje
do svého informačního systému v souladu
s provozní dokumentací Integrovaného da-
tového rozhraní podle § 10 a

b) zajistit, aby jejich informační systémy určené
k využívání Integrovaného datového rozhraní
s ním byly plně kompatibilní a odpovídaly spe-
cifikaci uveřejněné v provozní dokumentaci In-
tegrovaného datového rozhraní podle § 10.

§ 6

Součinnost Ministerstva vnitra
a Policie České republiky

(1) Ministerstvo vnitra a Policie České republi-
ky poskytují ministerstvu pro účely plnění jeho
úkolů podle tohoto zákona v oblasti elektronického
zdravotnictví

a) referenční údaje ze základního registru obyva-
tel,

b) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických oso-
bách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak
nejsou vedeny v informačních systémech uvede-
ných v písmenu b) nebo c).

(2) Údaji poskytovanými podle odstavce 1
písm. a) jsou

a) příjmení,

b) rodné příjmení,

c) jméno, popřípadě jména,
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d) adresa místa pobytu3), popřípadě též adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu4); uvedené adresy jsou
vedeny ve formě referenční vazby (kódu adres-
ního místa) na referenční údaj o adrese v registru
územní identifikace; v případě adresy, na kterou
mají být doručovány písemnosti podle jiného
právního předpisu4), se vede i údaj o identifikaci
poštovní přihrádky nebo dodávací schránky ne-
bo adresa, která je mimo území České republiky
a které nebyl přidělen kód adresního místa v re-
gistru územní identifikace; v případě adresy
místa pobytu3) je tento údaj označen jako
adresa úřadu, pokud je stejným způsobem
označen v informačním systému evidence oby-
vatel nebo informačním systému cizinců,

e) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti, nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

h) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť
nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvo-
leného okruhu informací a

i) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikač-
ních dokladů.

(3) Údaji poskytovanými podle odstavce 1
písm. b) jsou

a) příjmení,
b) rodné příjmení,
c) jméno, popřípadě jména,
d) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na

kterou mají být doručovány písemnosti podle

jiného právního předpisu, včetně počátku trva-
lého pobytu, popřípadě data zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo data ukončení
trvalého pobytu na území České republiky,

e) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti, nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

g) rodné číslo,

h) pohlaví,

i) omezení svéprávnosti,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zá-
stupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum na-
rození,

k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem fy-
zická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, a příjmení manžela
nebo registrovaného partnera a datum jeho na-
rození,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození dítěte a

m) údaje o osvojenci v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná
čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli ne-
bylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,
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3) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
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předpisů.

4) Například § 46b písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.



2. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná
čísla otce a matky; pokud jim nebylo přidě-
leno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození a

3. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvo-
jení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z in-
formačního systému evidence obyvatel, pouze po-
kud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Údaji poskytovanými podle odstavce 1
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) rodné příjmení,

c) rodné číslo,

d) datum narození,

e) adresa místa pobytu,

f) pohlaví,

g) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občan-
ství, popřípadě státní příslušnost manžela nebo
registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem cizi-
nec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, a příjmení manžela
a datum jeho narození,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občan-
ství, popřípadě státní příslušnost dítěte, pokud
je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že
dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, po-
případě jména, příjmení a datum jeho naroze-
ní, a

j) údaje o osvojenci v rozsahu

1. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli
nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

2. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo
přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození, a

3. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvo-
jení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení.

(6) Údajem poskytovaným podle odstavce 1
písm. d) je údaj o rodném čísle.

ČÁST DRUHÁ

INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ

HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 7

(1) Integrované datové rozhraní je informační
systém veřejné správy, jehož vzájemně propojené
součásti tvoří tyto informační systémy a služby:
a) kmenové zdravotnické registry,

b) služby vytvářející důvěru,
c) centrální služby elektronického zdravotnictví a

d) žurnál činností.

(2) Správcem Integrovaného datového rozhraní
je ministerstvo, provozovatelem je Ústav zdravotnic-
kých informací a statistiky České republiky (dále jen
„statistický ústav“). Statistický ústav je pro potřeby
vedení kmenových zdravotnických registrů zpraco-
vatelem osobních údajů podle právních předpisů
upravujících zpracování osobních údajů5).

(3) Integrované datové rozhraní bezúplatně za-
bezpečuje
a) oprávněným osobám bezprostřední sdělení

1. identifikátoru zdravotnického pracovníka
vedeného v Kmenovém registru zdravotnic-
kých pracovníků podle § 21 odst. 1 písm. a),

2. identifikátoru pacienta vedeného v Kmeno-
vém registru pacientů podle § 23 odst. 1
písm. a),

3. identifikačního čísla osoby (dále jen „identi-
fikační číslo“) poskytovatele zdravotních slu-
žeb vedeného v Kmenovém registru posky-
tovatelů zdravotních služeb podle § 19
odst. 1 písm. a) a
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4. identifikačního čísla poskytovatele sociálních
služeb, který poskytuje zdravotní služby bez
oprávnění k poskytování zdravotních služeb
podle zákona o zdravotních službách1) (dále
jen „poskytovatel sociálních služeb poskytu-
jící zdravotní služby“) vedeného v Kmeno-
vém registru poskytovatelů zdravotních slu-
žeb podle § 19 odst. 1 písm. a),

b) nepřetržitý přístup oprávněných osob, s výjim-
kou pacienta, ke službám vytvářejícím důvěru
podle § 26 odst. 1,

c) nepřetržitý přístup oprávněných osob k údajům
vedeným v kmenových zdravotnických regis-
trech podle § 16 odst. 1,

d) přístup pacientů ke všem údajům o nich vede-
ným v Integrovaném datovém rozhraní a

e) přístup poskytovatele zdravotních služeb nebo
sociálních služeb do Kmenového registru po-
skytovatelů zdravotních služeb za účelem zá-
pisu podle § 19 odst. 3 písm. b) a d), poskyto-
vatele zdravotních služeb do Kmenového regis-
tru pacientů za účelem zápisu podle § 23 odst. 2
písm. c) a pacienta za účelem zápisu podle § 23
odst. 2 písm. d).

§ 8

(1) Ministerstvo prostřednictvím kmenových
zdravotnických registrů v Integrovaném datovém
rozhraní zpracovává kmenové údaje

a) poskytovatele zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb a osoby usazené nebo se sídlem v ji-
ném členském státě Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfe-
deraci (dále jen „jiný členský stát“) poskytující
zdravotní služby na území České republiky bez
oprávnění k poskytování zdravotních služeb
podle zákona o zdravotních službách (dále jen
„osoba usazená nebo se sídlem v jiném člen-
ském státě poskytující zdravotní služby“) v roz-
sahu vedeném v Kmenovém registru poskyto-
vatelů zdravotních služeb podle § 19 odst. 1 a 2,

b) zdravotnického pracovníka v rozsahu vedeném
v Kmenovém registru zdravotnických pracov-
níků podle § 21 odst. 1 a

c) pacienta v rozsahu vedeném v Kmenovém regis-
tru pacientů podle § 23 odst. 1.

(2) Ministerstvo jako správce Integrovaného

datového rozhraní eviduje v žurnálu činností podle
§ 37 činnosti provedené oprávněnými a zapisujícími
osobami v Integrovaném datovém rozhraní.

(3) Ministerstvo uchovává

a) kmenové údaje v Kmenovém registru poskyto-
vatelů zdravotních služeb po dobu 10 let ode
dne zániku oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb,

b) kmenové údaje v Kmenovém registru zdravot-
nických pracovníků po dobu 10 let ode dne
úmrtí zdravotnického pracovníka, o němž jsou
vedeny, nebo ode dne nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c) kmenové údaje v Kmenovém registru pacientů
po dobu 50 let ode dne úmrtí pacienta nebo ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení za mrtvého a

d) záznamy v žurnálu činností po dobu 2 let ode
dne jejich vytvoření.

§ 9

Integrované datové rozhraní není veřejně pří-
stupné, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 10

Statistický ústav vytváří a zveřejňuje provozní
dokumentaci Integrovaného datového rozhraní na
Portálu elektronického zdravotnictví. Tato doku-
mentace stanoví

a) postup, popis rozhraní a podmínky pro komu-
nikaci oprávněných a zapisujících osob s Inte-
grovaným datovým rozhraním,

b) formu identifikátoru zdravotnického pracov-
níka, ve které je tento údaj z Kmenového regis-
tru zdravotnických pracovníků poskytován
oprávněným osobám,

c) formu identifikátoru pacienta, ve které je tento
údaj z Kmenového registru pacientů poskyto-
ván oprávněným osobám,

d) proces vydávání resortních certifikátů pro zaru-
čené elektronické podpisy a resortních systé-
mových a osobních certifikátů pro přístup
k Integrovanému datovému rozhraní pro po-
skytovatele zdravotních služeb,

e) popis služby zajišťující a poskytující resortní
elektronická časová razítka a služby vzdáleného
pečetění,
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f) postup, způsob, strukturu a formu zápisu osob-
ních a dalších údajů do kmenových zdravotnic-
kých registrů a

g) charakteristiku nástroje pro řízení identit pově-
řených pracovníků, včetně pravidel pro přidělo-
vání, změnu a rušení přístupových údajů pově-
řených pracovníků podle § 5 písm. a) bodu 2.

HLAVA II

PŘÍSTUP K INTEGROVANÉMU
DATOVÉMU ROZHRANÍ

§ 11

(1) K Integrovanému datovému rozhraní při-
stupuje oprávněná nebo zapisující osoba, s výjimkou
pacienta a třetí osoby, která je
a) právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,

prostřednictvím svého informačního systému,
který byl vybaven resortním systémovým certi-
fikátem pro přístup k Integrovanému datovému
rozhraní automatizovaně nebo prostřednictvím
pověřeného pracovníka,

b) fyzickou osobou, pomocí vzdáleného přístupu
s využitím prostředků elektronické identifikace
podle zákona o elektronické identifikaci6) pro-
střednictvím Portálu elektronického zdravot-
nictví,

c) zdravotnickým pracovníkem, prostřednictvím
osobních přístupových certifikátů pro zajištění
přístupu zdravotnických pracovníků k Integro-
vanému datovému rozhraní.

(2) Pověřený pracovník přistupuje k Integrova-
nému datovému rozhraní prostřednictvím informač-
ního systému oprávněné nebo zapisující osoby, která
mu přidělila přístupové údaje do svého informačního
systému.

§ 12

(1) Pacient a třetí osoba přistupují k Integrova-
nému datovému rozhraní pomocí vzdáleného pří-
stupu s využitím elektronické identifikace podle zá-
kona o elektronické identifikaci6) prostřednictvím
Portálu elektronického zdravotnictví.

(2) Pacient a třetí osoba jsou v souvislosti s vy-

užitím Integrovaného datového rozhraní povinni
prokázat svoji totožnost.

HLAVA III

IDENTIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH
PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ

§ 13

(1) Identifikátor zdravotnického pracovníka
přiděluje ministerstvo při zápisu zdravotnického
pracovníka do Kmenového registru zdravotnických
pracovníků.

(2) Identifikátor pacienta přiděluje ministerstvo
při zápisu pacienta do Kmenového registru pacientů.

(3) Každý zdravotnický pracovník je identifi-
kován pouze jedním identifikátorem zdravotnického
pracovníka. Každý pacient je identifikován pouze
jedním identifikátorem pacienta. Identifikátor zdra-
votnického pracovníka nesmí být shodný s identifi-
kátorem pacienta.

(4) Identifikátor zdravotnického pracovníka
a identifikátor pacienta nelze po přidělení měnit,
pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 14

(1) Byl-li stejný identifikátor přidělen zdravot-
nickému pracovníkovi a pacientovi anebo dvěma
nebo více zdravotnickým pracovníkům nebo pacien-
tům, ministerstvo všem dotčeným zdravotnických
pracovníkům a pacientům původní identifikátor
zruší a přidělí jim nový.

(2) V případě přidělení 2 nebo více identifiká-
torů zdravotnického pracovníka nebo pacienta jed-
nomu zdravotnickému pracovníkovi nebo pacientovi
se postupuje obdobně podle odstavce 1.

§ 15

(1) Ministerstvo přidělí nový identifikátor
zdravotnického pracovníka nebo nový identifikátor
pacienta na základě

a) žádosti zdravotnického pracovníka, jde-li
o identifikátor zdravotnického pracovníka,
nebo pacienta, jde-li o identifikátor pacienta,
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a to v případě zneužití identifikátoru nebo po-
dezření na zneužití identifikátoru, nebo

b) z moci úřední v případě postupu podle § 14
nebo pokud ministerstvo vyhodnotí vysoké ri-
ziko zneužití identifikátoru v rámci zjištěného
kybernetického bezpečnostního incidentu.

(2) Ministerstvo přidělí nový identifikátor
zdravotnického pracovníka nebo identifikátor pa-
cienta ve lhůtě

a) do 30 dní ode dne obdržení žádosti podle od-
stavce 1 písm. a) nebo

b) bez zbytečného odkladu, jde-li o změnu identi-
fikátoru zdravotnického pracovníka nebo iden-
tifikátoru pacienta z moci úřední podle od-
stavce 1 písm. b).

(3) Žádost podle odstavce 1 písm. a) obsahuje

a) identifikační údaje zdravotnického pracovníka
nebo pacienta,

b) identifikátor nebo identifikátory zdravotnic-
kého pracovníka nebo pacienta, jejichž změna
je požadována, a

c) odůvodnění požadované změny identifikátoru.

(4) K žádosti podle odstavce 1 písm. a) žadatel
přiloží doklady, z nichž je zřejmé, kdo identifikátor
zdravotnického pracovníka nebo idenifikátor pa-
cienta a jakým způsobem zneužil. Nelze-li takové
doklady připojit, žadatel k žádosti přiloží popis sku-
tečností, které ho vedou k domněnce, že identifiká-
tor zdravotnického pracovníka nebo identifikátor
pacienta byl zneužit.

(5) Žádost podle odstavce 1 písm. a) je možné
podat v listinné podobě s úředně ověřeným podpi-
sem nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup,
kdy se žádost podepíše způsobem, se kterým jiný
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního pod-
pisu7).

(6) Ministerstvo v případě změn nebo zrušení
identifikátoru zdravotnického pracovníka nebo
identifikátoru pacienta zajistí spárování historických
údajů, které se vážou ke změněnému nebo zruše-
nému identifikátoru zdravotnického pracovníka
nebo pacienta, s nově přiděleným identifikátorem

zdravotnického pracovníka nebo pacienta v Integro-
vaném datovém rozhraní.

HLAVA IV

SOUČÁSTI INTEGROVANÉHO
DATOVÉHO ROZHRANÍ

Díl 1

Kmenové zdravotnické registry

§ 16

(1) Kmenovými zdravotnickými registry jsou

a) Kmenový registr poskytovatelů zdravotních
služeb,

b) Kmenový registr zdravotnických pracovníků a

c) Kmenový registr pacientů.

(2) Kmenové zdravotnické registry slouží k

a) vedení jednoznačných a správných údajů o po-
skytovatelích zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb, zdravotnických pracovnících a pa-
cientech a

b) identifikaci poskytovatelů zdravotních služeb
nebo sociálních služeb, zdravotnických pracov-
níků a pacientů.

(3) Součástí kmenových zdravotnických regis-
trů jsou služby zajišťující vazby na základní registry
podle zákona o základních registrech8).

(4) Kmenový údaj využívá oprávněná osoba,
aniž by ověřovala jeho správnost.

§ 17

(1) Kmenový údaj je považován za správný,
pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne
oprávněná pochybnost o jeho správnosti. V případě
oprávněné pochybnosti o správnosti údaje zapisující
osoba označí tento údaj bez zbytečného odkladu za
nesprávný. Toto označení zapisující osoba odstraní
neprodleně poté, co ověří správnost údaje.

(2) Kmenový údaj označený za nesprávný má
po dobu, po kterou je takto označen, pouze infor-
mativní povahu.
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(3) Má se za to, že oprávněná osoba, která vy-
chází z kmenového údaje, je v dobré víře, že stav
údaje odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže věděla
nebo měla vědět o jeho nesprávnosti.

(4) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost
kmenového údaje, nemůže ten, jehož se takový údaj
týká, namítat, že tento údaj neodpovídá skutečnosti,
ledaže prokáže, že údaj je nesprávný a že jeho ne-
správnost nezpůsobil.

§ 18

(1) Zapisující osoba zapíše kmenový údaj nebo
provede jeho změnu nebo opravu bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti,
kterou údaj popisuje, dozví, není-li dále stanoveno
jinak. Změny kmenových údajů zdravotnických pra-
covníků a pacientů prováděné cestou základních re-
gistrů zapíše do dotčeného kmenového registru mi-
nisterstvo.

(2) Oprávněná osoba, která není zapisující oso-
bou, jestliže při své činnosti zjistí nesoulad kmeno-
vého údaje se skutečným stavem, anebo vznikne-li
u ní oprávněná pochybnost o správnosti kmenového
údaje, uvědomí o tom neprodleně prokazatelným
způsobem zapisující osobu dotčeného údaje do pří-
slušného kmenového zdravotnického registru, nebo
není-li mu známa zapisující osoba dotčeného údaje,
uvědomí ministerstvo.

(3) Zjistí-li ministerstvo při kontrole nebo při
výkonu jiné činnosti v rámci své působnosti podle
tohoto zákona nesoulad kmenového údaje se skuteč-
ným stavem, anebo vznikne-li u něho oprávněná po-
chybnost o správnosti kmenového údaje, uvědomí
o tom neprodleně prokazatelným způsobem zapisu-
jící osobu dotčeného údaje do příslušného kmeno-
vého zdravotnického registru. Ministerstvo, v pří-
padě, kdy obdrží informaci podle odstavce 2, postu-
puje podle věty první obdobně.

(4) Zapisující osoba, která byla uvědoměna po-
dle odstavce 2 nebo 3, prověří správnost údaje
a zjistí-li, že údaj je neúplný nebo nesprávný, tak
ho doplní nebo opraví. Zapisující osoba odpovídá
za to, že jí zapsaný kmenový údaj je v souladu s úda-

jem uvedeným v dokladech, na jejichž základě byl
kmenový údaj zapsán.

(5) Integrované datové rozhraní automaticky
oznámí oprávněné nebo zapisující osobě změny v za-
psaných kmenových údajích, které tyto osoby vy-
užívají nebo zapisují.

Kmenový registr
poskytovatelů zdravotních služeb

§ 19

(1) V Kmenovém registru poskytovatelů zdra-
votních služeb se vedou tyto kmenové údaje o po-
skytovatelích zdravotních služeb:
a) identifikační údaje poskytovatele zdravotních

služeb, a to identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
a název,

b) údaj o tom, že jde o poskytovatele zdravotních
služeb,

c) telefonní číslo, adresa elektronické pošty a adre-
sa internetových stránek, jsou-li zřízeny,

d) datum zahájení poskytování zdravotních slu-
žeb,

e) datum zániku oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb,

f) datum přerušení poskytování zdravotních slu-
žeb podle zákona o zdravotních službách9),

g) datum pozastavení poskytování zdravotních
služeb,

h) datum pokračování v poskytování zdravotních
služeb podle zákona o zdravotních službách,

i) provozní a ordinační doba, a to pro každé místo
poskytování zdravotních služeb,

j) adresa sídla poskytovatele zdravotních služeb
a adresa místa nebo míst poskytování zdravot-
ních služeb a jejich identifikátor,

k) forma zdravotní péče, obory zdravotní péče,
popřípadě druh zdravotní péče nebo název
zdravotní služby uvedené v oprávnění k posky-
tování zdravotních služeb podle zákona o zdra-
votních službách, a to pro každé místo posky-
tování zdravotních služeb,

l) počet lůžek podle formy a oboru zdravotní
péče, popřípadě druhu zdravotní péče uvedené

Sbírka zákonů č. 325 / 2021Částka 143 Strana 3875

9) § 26 zákona č. 372/2011 Sb.



v oprávnění k poskytování zdravotních služeb
podle zákona o zdravotních službách,

m) zdravotnické prostředky, které jsou přístrojem,
používané poskytovatelem zdravotních služeb
při poskytování zdravotních služeb a jsou vý-
znamné pro jejich dostupnost, včetně adresy
zdravotnického zařízení, ve kterém jsou umís-
těny, a to v rozsahu údajů vedených v Národ-
ním registru poskytovatelů zdravotních služeb,
a

n) označení výměnné sítě využívané pro předávání
zdravotnické dokumentace vedené v elektro-
nické podobě, jejích samostatných částí či vý-
pisů z ní.

(2) V Kmenovém registru poskytovatelů zdra-
votních služeb se dále vedou kmenové údaje

a) o poskytovatelích sociálních služeb poskytují-
cích zdravotní služby, a to

1. údaj, že jde o poskytovatele sociálních slu-
žeb, a

2. údaje podle odstavce 1 písm. a), c), d) a i)
až k),

b) o osobách usazených nebo se sídlem v jiném
členském státě poskytujících zdravotní služby,
a to

1. údaj o tom, že jde o osobu usazenou nebo se
sídlem v jiném členském státě poskytující
zdravotní služby,

2. údaje uvedené v dokladu prokazujícím jejich
oprávnění poskytovat zdravotní služby v ji-
ném členském státě,

3. označení státu, který vydal doklad uvedený
v bodě 2,

4. datum zahájení a ukončení poskytování
zdravotních služeb na území České republi-
ky,

5. zákaz poskytování zdravotních služeb na
území České republiky a doba jeho trvání,

6. kontaktní adresa a

7. údaje podle odstavce 1 písm. c) a j).

(3) Zapisující osobou kmenových údajů podle

a) odstavce 1 písm. a), b), d) až h), j) a k) je správní

orgán, který udělil poskytovateli zdravotních
služeb oprávnění k poskytování zdravotních
služeb; údaje podle odstavce 1 písm. c) správní
orgán zapisuje, pokud jsou mu známé,

b) odstavce 1 písm. c), i) a l) až n) je poskytovatel
zdravotních služeb,

c) odstavce 2 je krajský úřad, jemuž bylo ozná-
meno poskytování zdravotních služeb bez
oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

d) odstavce 1 písm. a), c), i) a j) je poskytovatel
sociálních služeb poskytující zdravotní služby,
jde-li o údaje vedené o tomto poskytovateli.

(4) Zapisující osoby podle odstavce 3 zapisují
kmenové údaje prostřednictvím Národního registru
poskytovatelů zdravotních služeb. Zápis údaje nebo
jeho změnu vyplývající z rozhodnutí o změně, po-
zastavení nebo odejmutí oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních služ-
bách zapisující osoba zapíše do registru nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

§ 20

Oprávněnými osobami využívajícími kmenové
údaje z Kmenového registru poskytovatelů zdravot-
ních služeb v plném rozsahu jsou

a) správní orgán, který poskytovateli zdravotních
služeb udělil oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb podle zákona o zdravotních služ-
bách, nebo krajský úřad, jemuž bylo podle zá-
kona o zdravotních službách oznámeno posky-
tování zdravotních služeb bez oprávnění k po-
skytování zdravotních služeb, a to za účelem
výkonu státní správy v oblasti zdravotnictví,

b) zdravotní pojišťovny, a to za účelem provádění
veřejného zdravotního pojištění,

c) Česká lékařská komora, Česká stomatologická
komora a Česká lékárnická komora, a to za úče-
lem výkonu činností stanovených zákonem
upravujícím činnost těchto komor10),

d) ministerstvo, a to za účelem výkonu státní
správy podle tohoto zákona nebo jiných práv-
ních předpisů,
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e) poskytovatelé zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb při poskytování zdravotních služeb
nebo k plnění povinností podle jiných právních
předpisů,

f) Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to za účelem
výkonu státní správy podle zákona o léčivech
nebo jiných právních předpisů11),

g) Česká správa sociálního zabezpečení a služební
orgány nemocenského pojištění, a to za účelem
výkonu státní správy v oblasti nemocenského
pojištění,

h) provozovatel Národního kontaktního místa pro
elektronické zdravotnictví (dále jen „Národní
kontaktní místo“), a to za účelem výkonu čin-
ností podle zákona o zdravotních službách,

i) orgány ochrany veřejného zdraví, a to za úče-
lem výkonu státní správy podle zákona o ochra-
ně veřejného zdraví12), a

j) statistický ústav, a to za účelem výkonu činností
podle tohoto zákona a zákona o zdravotních
službách.

Kmenový registr zdravotnických pracovníků

§ 21

(1) V Kmenovém registru zdravotnických pra-
covníků se vedou tyto kmenové údaje o zdravotnic-
kých pracovnících:

a) identifikátor zdravotnického pracovníka, údaj
o ztotožnění a číslo a druh identifikačního do-
kladu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení, akademický titul, vědecká hodnost a vě-
decko-pedagogický titul,

c) datum a místo narození,

d) pohlaví,

e) státní občanství,

f) údaj o zařazení zdravotnického pracovníka do
specializačního vzdělávání ve specializačním
oboru nebo v nástavbovém oboru s uvedením
oboru, data zařazení a vzdělávacího zařízení,
které o zařazení rozhodlo,

g) údaj o absolvování základního kmene speciali-
začního vzdělávání s uvedením oboru, data
ukončení, čísla certifikátu a vzdělávacího zaří-
zení, které certifikát vydalo,

h) označení odborné způsobilosti, specializované
způsobilosti a zvláštní odborné nebo zvláštní
specializované způsobilosti, číslo diplomu, a da-
tum jejich získání podle jiných právních před-
pisů13); v případě uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání podle jiných právních
předpisů13), označení způsobilosti a datum je-
jího uznání,

i) identifikační údaj uznávacího orgánu v případě
uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání podle jiných právních předpisů,

j) identifikační údaje

1. každého poskytovatele zdravotních služeb,
k němuž je zdravotnický pracovník v pracov-
něprávním nebo obdobném vztahu, nebo

2. každého poskytovatele sociálních služeb po-
skytujícího zdravotní služby, u něhož zdra-
votnický pracovník vykonává zdravotnické
povolání v pracovněprávním nebo obdob-
ném vztahu,

k) obor, druh a forma zdravotní péče, ve kterém
zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické
povolání u poskytovatele uvedeného v písme-
nu j),

l) záznamy o

1. pravomocných rozhodnutích o zákazu vý-
konu zdravotnického povolání,

2. zápisu do seznamu členů České lékařské ko-
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11) Například zákon č. 378/2007 Sb. a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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předpisů.
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a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.



mory, České stomatologické komory nebo
České lékárnické komory a vyloučení z Čes-
ké lékařské komory, České stomatologické
komory nebo České lékárnické komory,
jde-li o člena komory,

m) adresa místa trvalého pobytu zdravotnického
pracovníka, jde-li o cizince, adresa hlášeného
pobytu, pokud je zdravotnický pracovník sdělil,

n) údaj, zda jde o hostující nebo usazenou osobu,

o) v případě hostující osoby datum oznámení, na
základě kterého může vykonávat zdravotnické
povolání, a

p) kontaktní údaje zdravotnického pracovníka,
zejména telefonní číslo a adresa elektronické
pošty.

(2) Zapisující osobou kmenových údajů podle

a) odstavce 1 písm. a) a m) je ministerstvo,

b) odstavce 1 písm. b) až h) je

1. ministerstvo, nebo

2. vzdělávací zařízení, akreditované zařízení
nebo pověřená organizace, které podle zá-
kona o zdravotních službách jsou osobou
předávající údaje do Národního registru
zdravotnických pracovníků,

c) odstavce 1 písm. i), n) a o) je

1. ministerstvo, nebo

2. pověřená organizace, která podle zákona
o zdravotních službách je osobou předávající
údaje do Národního registru zdravotnických
pracovníků,

d) odstavce 1 písm. j) a k) je poskytovatel zdravot-
ních služeb nebo sociálních služeb,

e) odstavce 1 písm. l) bodu 1 je soud, který pravo-
mocné rozhodnutí o zákazu výkonu zdravot-
nického povolání vydal,

f) odstavce 1 písm. l) bodu 2 je Česká lékařská
komora, Česká stomatologická komora nebo
Česká lékárnická komora,

g) odstavce 1 písm. p) je zdravotnický pracovník,
pokud se tento zdravotnický pracovník roz-
hodne tyto kmenové údaje zapsat.

(3) Zapisující osoby podle odstavce 2 zapisují
kmenové údaje prostřednictvím Národního registru
zdravotnických pracovníků. Zápis údaje nebo jeho
změnu vyplývající z rozhodnutí zapisující osoba za-

píše do registru nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Není-li zdravotnický pracovník veden v re-
gistru obyvatel, zapíše jej po ověření jeho totožnosti
prostřednictvím identifikačního dokladu minister-
stvo.

§ 22

(1) Oprávněnými osobami využívajícími kme-
nové údaje v Kmenovém registru zdravotnických
pracovníků jsou

a) krajský úřad, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
obrany a Ministerstvo spravedlnosti, a to za
účelem výkonu státní správy v oblasti zdravot-
nictví,

b) zapisující osoba uvedená v § 21 odst. 2 písm. b)
a c) v rozsahu údajů podle § 21 odst. 1 písm. a)
až i), n) a o),

c) poskytovatel zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb v rozsahu údajů podle § 21 odst. 1
o jeho zaměstnancích, včetně hostujících osob,
a to za účelem zajištění poskytování zdravot-
ních služeb a ověřování plnění požadavků na
personální zabezpečení poskytovaných zdra-
votních služeb podle zákona o zdravotních
službách,

d) zdravotní pojišťovna v rozsahu údajů podle § 21
odst. 1 písm. a), b), f) až m), o) a p), a to za
účelem provádění veřejného zdravotního pojiš-
tění,

e) Česká lékařská komora, Česká stomatologická
komora a Česká lékárnická komora v rozsahu
údajů vedených o jejích členech podle § 21
odst. 1, a to za účelem výkonu činností stano-
vených zákonem upravujícím činnost těchto
komor10),

f) ministerstvo v rozsahu údajů podle § 21 odst. 1,
a to za účelem výkonu státní správy podle to-
hoto zákona nebo jiných právních předpisů,

g) Státní ústav pro kontrolu léčiv v rozsahu údajů
podle § 21 odst. 1 písm. a) až c), h), j), l), m), o)
a p), a to za účelem výkonu státní správy podle
zákona o léčivech nebo jiných právních před-
pisů11),

h) provozovatel Národního kontaktního místa po-
dle § 21 odst. 1 písm. a), b), h), j) až l) a n) až p),
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a to za účelem výkonu činností podle zákona
o zdravotních službách, a

i) statistický ústav, a to za účelem plnění úkolů
podle tohoto zákona nebo zákona o zdravotních
službách.

(2) Oprávněnými osobami využívajícími kme-
nové údaje v Kmenovém registru zdravotnických
pracovníků v rozsahu údajů o nich zpracovávaných
jsou

a) osoba usazená nebo se sídlem v jiném členském
státě poskytující zdravotní služby a

b) zdravotnický pracovník.

Kmenový registr pacientů

§ 23

(1) V Kmenovém registru pacientů se vedou
tyto kmenové údaje o pacientech:

a) identifikátor pacienta a údaj o ztotožnění v re-
gistru obyvatel,

b) rodné číslo, pokud je přiděleno,

c) číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění,
není-li tímto číslem rodné číslo,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné pří-
jmení,

e) adresa pobytu3), popřípadě též adresa, na kte-
rou mají být doručovány písemnosti podle ji-
ného právního předpisu4); uvedené adresy jsou
vedeny ve formě referenční vazby (kódu adres-
ního místa) na referenční údaj o adrese v registru
územní identifikace; v případě adresy, na kterou
mají být doručovány písemnosti podle jiného
právního předpisu4), se vede i údaj o identifikaci
poštovní přihrádky nebo dodávací schránky ne-
bo adresa, která je mimo území České republiky
a které nebyl přidělen kód adresního místa v re-
gistru územní identifikace; v případě adresy
místa pobytu3) je tento údaj označen jako
adresa úřadu, pokud je stejným způsobem
označen v informačním systému evidence oby-
vatel nebo informačním systému cizinců,

f) identifikační číslo registrujícího poskytovatele
zdravotních služeb a identifikační číslo praco-
viště, bylo-li zdravotní pojišťovnou přiděleno,
na kterém je pacient zaregistrován,

g) kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a adresa
elektronické pošty,

h) datum a místo narození,

i) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který pa-
cient nepřežil,

j) preferovaný jazyk nebo jiný způsob komuni-
kace,

k) pohlaví,

l) o zdravotní pojišťovně pacienta, jíž je pojištěn-
cem, a datum vzniku a zániku veřejného zdra-
votního pojištění,

m) o svéprávnosti a

n) o zákonném zástupci.

(2) Zapisující osobou kmenových údajů podle

a) odstavce 1 písm. a), e), m) a n) je ministerstvo,

b) odstavce 1 písm. b) až f), h), i), k) a l) je zdra-
votní pojišťovna o pacientech, kteří jsou jejími
pojištěnci, prostřednictvím svého informačního
systému; údaj podle odstavce 1 písm. e) zapi-
suje zdravotní pojišťovna pouze v případě, že
se jedná o neztotožněného pacienta v registru
obyvatel; změna údaje o zdravotní pojišťov-
ně pacienta, jíž je pojištěncem, se zapisuje do
3 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně
došlo,

c) odstavce 1, jde-li o novorozence, je poskytova-
tel zdravotních služeb v rozsahu údajů, které
jsou mu známy, prostřednictvím služeb zápisu
podle § 29; údaj podle odstavce 1 písm. e) za-
pisuje poskytovatel zdravotních služeb jako
místo trvalého pobytu matky,

d) odstavce 1 písm. g) a j) je pacient prostřednic-
tvím služeb zápisu podle § 29, pokud se tento
pacient rozhodne tyto kmenové údaje zapsat.

§ 24

Oprávněnými osobami využívajícími kmenové
údaje z Kmenového registru pacientů jsou

a) poskytovatel zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb v rozsahu údajů vedených o pacien-
tovi, kterému poskytuje nebo poskytoval zdra-
votní služby, a to v rozsahu nezbytném pro
poskytování zdravotních služeb nebo v přímé
souvislosti s nimi,

b) zdravotničtí pracovníci, kteří jsou k poskytova-
teli zdravotních služeb nebo sociálních služeb
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uvedenému v písmenu a) v pracovněprávním
nebo obdobném vztahu, v rozsahu údajů o pa-
cientovi,

c) Česká správa sociálního zabezpečení a služební
orgány nemocenského pojištění, a to za účelem
výkonu státní správy v oblasti nemocenského
pojištění,

d) zdravotní pojišťovna, jíž je nebo byl pacient po-
jištěncem, za účelem provádění veřejného zdra-
votního pojištění,

e) pacient v rozsahu údajů o něm vedených a třetí
osoby v rozsahu určeném pacientem,

f) Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem vý-
konu státní správy podle zákona o léčivech
nebo jiných právních předpisů11),

g) ministerstvo za účelem výkonu státní správy
podle tohoto zákona nebo jiných právních
předpisů,

h) provozovatel Národního kontaktního místa,
a to za účelem výkonu činností podle zákona
o zdravotních službách,

i) orgány ochrany veřejného zdraví, a to za úče-
lem výkonu státní správy podle zákona o ochra-
ně veřejného zdraví, a

j) statistický ústav za účelem výkonu činností po-
dle tohoto zákona nebo zákona o zdravotních
službách.

§ 25

Služby zajišťující vazbu na základní registry

(1) Kmenové zdravotnické registry poskytují
služby zajišťující vazbu na základní registry pro-
střednictvím služeb informačního systému základ-
ních registrů.

(2) Kmenové zdravotnické registry zajišťují pro
oprávněné osoby překlad hodnot identifikátoru
zdravotnického pracovníka nebo identifikátoru pa-
cienta na agendový identifikátor fyzické osoby
v konkrétní agendě podle zákona o základních regis-
trech a překlad agendového identifikátoru v kon-
krétní agendě na identifikátor zdravotnického pra-
covníka nebo identifikátor pacienta.

(3) Služby zajišťující vazbu na základní registry
podle zákona o základních registrech probíhají auto-
matizovaně.

Díl 2

Služby vytvářející důvěru

§ 26

(1) Službami vytvářejícími důvěru v oblasti
elektronického zdravotnictví jsou tyto služby:

a) systém zajišťující a poskytující resortní zaručená
elektronická časová razítka,

b) systém zajišťující a poskytující služby vzdále-
ného použití resortní zaručené elektronické pe-
četě,

c) služby vydávání resortních podpisových certifi-
kátů pro zaručený elektronický podpis,

d) služby vydávání resortních systémových certi-
fikátů pro přístup k Integrovanému datovému
rozhraní a

e) služby vydávání resortních osobních přístupo-
vých certifikátů pro zajištění autentizace zdra-
votnických pracovníků ke službám elektronic-
kého zdravotnictví.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb nebo so-
ciálních služeb je

a) oprávněn využívat služby vytvářející důvěru
podle odstavce 1 písm. a) a b), a to pro vedení
zdravotnické dokumentace v elektronické po-
době, předávání zdravotnické dokumentace ve-
dené v elektronické podobě, jejích částí nebo
informace z ní podle zákona o zdravotních
službách, a

b) povinen využívat služby vytvářející důvěru
podle odstavce 1 písm. d) pro přístup k Integro-
vanému datovému rozhraní.

(3) Pověřený pracovník poskytovatele zdravot-
ních služeb nebo sociálních služeb je oprávněn vy-
užívat služby vytvářející důvěru podle

a) odstavce 1 písm. c), a to pro vedení zdravot-
nické dokumentace v elektronické podobě,

b) odstavce 1 písm. c), a to pro předávání zdravot-
nické dokumentace vedené v elektronické po-
době, jejích částí nebo informace z ní podle zá-
kona o zdravotních službách, a

c) odstavce 1 písm. e) pro přístup k informačnímu
systému poskytovatele zdravotních služeb nebo
sociálních služeb, který mu přidělil přístupová
práva a kterému byl vydán resortní přístupový

Sbírka zákonů č. 325 / 2021Strana 3880 Částka 143



certifikát pro přístup k Integrovanému dato-
vému rozhraní.

(4) Oprávněná nebo zapisující osoba, s výjim-
kou pacienta a třetí osoby, je povinna využívat
služby vytvářející důvěru podle odstavce 1 písm. d)
pro přístup k Integrovanému datovému rozhraní.

(5) Ministerstvo vede evidenci

a) resortních podpisových certifikátů pro zaru-
čený elektronický podpis,

b) resortních systémových certifikátů pro přístup
k Integrovanému datovému rozhraní a resort-
ních osobních přístupových certifikátů pro za-
jištění autentizace zdravotnických pracovníků
ke službám elektronického zdravotnictví a

c) oprávněných a zapisujících osob, kterým byl
vydán resortní podpisový certifikát pro zaru-
čený elektronický podpis nebo resortní systé-
mový certifikát pro přístup k Integrovanému
datovému rozhraní.

(6) Využíváním služeb podle odstavce 1 není
dotčena možnost využívat služby vytvářející důvěru
podle jiného právního předpisu14).

(7) Služby vytvářející důvěru podle odstavce 1
jsou poskytovány bezúplatně.

Díl 3

Centrální služby elektronického zdravotnictví

§ 27

(1) Centrálními službami elektronického zdra-
votnictví jsou tyto služby:
a) služby nahlížení na kmenové údaje v kmeno-

vých zdravotnických registrech,

b) služby zápisu do Kmenového registru pacientů,
c) služby výměnné sítě,
d) systém správy souhlasů,
e) Portál elektronického zdravotnictví a

f) katalog služeb elektronického zdravotnictví.

(2) Centrální službou elektronického zdravot-
nictví jsou dále služby Národního kontaktního místa
podle zákona o zdravotních službách.

(3) Centrální služby elektronického zdravot-
nictví jsou poskytovány bezúplatně.

Služby nahlížení na kmenové údaje
v kmenových zdravotnických registrech a služby
zápisu do kmenových zdravotnických registrů

§ 28

Služby nahlížení na kmenové údaje vedené
v kmenových zdravotnických registrech zajišťují na-
hlížení na kmenové údaje v kmenových zdravotnic-
kých registrech pro oprávněné osoby v rozsahu sta-
noveném tímto zákonem.

§ 29

Služby zápisu do kmenových zdravotnických
registrů zajišťují pro oprávněné osoby v rozsahu sta-
noveném tímto zákonem zápis do příslušného kme-
nového zdravotnického registru.

Služby výměnné sítě

§ 30

Služby výměnné sítě zajišťují bezpečné předává-
ní zdravotnické dokumentace vedené v elektronické
podobě, jejích částí nebo informací z ní mezi posky-
tovateli zdravotních služeb nebo sociálních služeb
podle zákona o zdravotních službách nebo mezi tě-
mito poskytovateli a zdravotními pojišťovnami podle
jiného právního předpisu15) prostřednictvím bezpeč-
ného šifrovaného komunikačního kanálu.

§ 31

(1) Součástí služeb výměnné sítě je dočasné úlo-
žiště, které je určeno k dočasnému uložení zdravot-
nické dokumentace vedené v elektronické podobě,
její části nebo informace z ní určené k předání (dále
jen „zásilka“) na základě požadavku odesílajícího
poskytovatele zdravotních služeb nebo sociálních
služeb nebo zdravotní pojišťovny (dále jen „odesíla-
tel“) a jejímu vyzvednutí poskytovatelem zdravot-
ních služeb nebo sociálních služeb nebo zdravotní
pojišťovnou, kterému byly určeny (dále jen „adre-
sát“).
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(2) K přístupu do dočasného úložiště a vyzved-
nutí zásilky je oprávněn jen adresát.

(3) Zásilka se v dočasném úložišti uloží do do-
by jejího vyzvednutí adresátem, nejdéle však na
dobu 30 dnů ode dne jejího uložení. Po uplynutí
této doby bude zásilka z dočasného úložiště nevratně
vymazána.

(4) Služby výměnné sítě zabezpečují

a) vložení zásilky do dočasného úložiště na zá-
kladě požadavku odesílatele,

b) vyrozumění adresáta, že zásilka byla dodána do
dočasného úložiště,

c) oznámení odesílateli o uložení zásilky do do-
časného úložiště a o jejím vyzvednutí adresá-
tem,

d) vedení údajů o jiné využívané síti pro zásilky,

e) vedení technických parametrů pro zajištění ko-
munikace a

f) další služby určené ministerstvem.

Systém správy souhlasů

§ 32

(1) Systém správy souhlasů zajišťuje

a) evidenci pacientem udělených souhlasů třetím
osobám a odvolaných souhlasů,

b) službu ověření přístupu třetích osob ke službám
elektronického zdravotnictví na základě sou-
hlasu uděleného pacientem a

c) evidenci vysloveného nesouhlasu pacienta
s předáváním pacientského souhrnu, nebo části
zdravotnické dokumentace jiné než pacientský
souhrn (dále jen „část zdravotnické dokumen-
tace“) prostřednictvím Národního kontaktního
místa do jiného členského státu podle zákona
o zdravotních službách.

(2) Souhlas udělený pacientem třetí osobě nebo
jeho odvolání eviduje v systému správy souhlasů
ministerstvo. Ministerstvo rovněž třetí osobě na
základě uděleného souhlasu pacientem nebo jeho
odvolání zřizuje nebo odebírá službu přístupu
k Integrovanému datovému rozhraní.

§ 33

(1) Souhlas udělený třetí osobě k výkonu práv

podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů
nebo jeho odvolání nebo vyslovení nesouhlasu
s předáváním pacientského souhrnu nebo částí zdra-
votnické dokumentace prostřednictvím Národního
kontaktního místa do jiného členského státu pacient
podává ministerstvu v listinné podobě nebo způso-
bem umožňujícím podle § 12 odst. 1 vzdálený pří-
stup.

(2) Podání podle odstavce 1 v listinné podobě
musí obsahovat identifikační údaje pacienta, a to
jméno, příjmení, datum narození a adresu místa po-
bytu, a být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

(3) Souhlas udělený třetí osobě nebo jeho od-
volání podle odstavce 1 musí obsahovat identifikační
údaje třetí osoby, a to

a) jméno, příjmení, datum narození a adresu místa
pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) název, sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení
a datum narození statutárního zástupce, jde-li
o právnickou osobu.

(4) Ze souhlasu uděleného pacientem třetí
osobě podle odstavce 1 musí být zřejmé

a) rozsah oprávnění třetí osoby k úkonům podle
tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,
nejvýše však v rozsahu oprávnění pacienta, a

b) doba, na kterou se souhlas třetí osobě uděluje,
pokud jej uděluje na dobu určitou.

(5) Pacient může kdykoliv svůj souhlas udělený
třetí osobě nebo vyslovení nesouhlasu s předáváním
pacientského souhrnu nebo části zdravotnické doku-
mentace prostřednictvím Národního kontaktního
místa do jiného členského státu odvolat.

(6) Vyslovuje-li pacient nesouhlas s předáváním
pacientského souhrnu nebo části zdravotnické doku-
mentace prostřednictvím Národního kontaktního
místa do jiného členského státu podle odstavce 1
na dobu určitou, musí být z tohoto nesouhlasu
zřejmá doba, pro kterou se vyslovuje.

§ 34

Poskytovatel zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb je povinen využívat systém správy sou-
hlasů pro využití svých informačních systémů
umožňujících dálkový přístup pro pacienta.
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§ 35

Portál elektronického zdravotnictví

(1) Portál elektronického zdravotnictví je inter-
netový portál, jehož prostřednictvím ministerstvo
zajišťuje

a) přístup oprávněných a zapisujících osob k Inte-
grovanému datovému rozhraní,

b) nabídku služeb elektronického zdravotnictví
a informace o něm a

c) zveřejňování webových a mobilních aplikací.

(2) Portál elektronického zdravotnictví pro za-
jištění přístupu oprávněných a zapisujících osob za-
jišťuje

a) prověření jednoznačné totožnosti oprávněných
a zapisujících osob a

b) funkce k zajištění naplnění práv a povinností
oprávněných a zapisujících osob podle tohoto
zákona.

(3) Podmínky zveřejnění nabídky služeb elek-
tronického zdravotnictví a webových a mobilních
aplikací na Portálu elektronického zdravotnictví zve-
řejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví.

§ 36

Katalog služeb elektronického zdravotnictví

Katalog služeb elektronického zdravotnictví
eviduje

a) centrální služby elektronického zdravotnictví
podle § 27 odst. 1 písm. a) až e),

b) služby webových a mobilních aplikací evido-
vané a zveřejňované ministerstvem na Portálu
elektronického zdravotnictví a

c) služby elektronického zdravotnictví spravované
poskytovatelem zdravotních služeb nebo sociál-
ních služeb.

Díl 4

Žurnál činností

§ 37

(1) Žurnál činností poskytuje interní provoz-
ní a bezpečnostní služby zaznamenávající, ucho-
vávající a předávající informace o činnostech prove-
dených v Integrovaném datovém rozhraní oprávně-

nými a zapisujícími osobami, včetně poskytnutí
resortního elektronického časového razítka podle
§ 26 odst. 1 písm. a) a služby vzdáleného použití
zaručené elektronické pečetě podle § 26 odst. 1
písm. b).

(2) Pacient nebo zdravotnický pracovník může
nahlížet prostřednictvím služeb žurnálu činností
na evidenci činností podle odstavce 1 vztahující se
k jeho osobě, zejména na údaje o času a typu činnosti
a jejím účelu a identifikaci původce činnosti. Žurnál
činností dále poskytuje pacientům službu upozor-
nění na provedenou činnost podle odstavce 1 umís-
těnou na Portálu elektronického zdravotnictví.

ČÁST TŘETÍ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI
ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

§ 38

Ministerstvo

(1) Státní správu v oblasti elektronického zdra-
votnictví vykonává ministerstvo.

(2) Ministerstvo v oblasti elektronizace zdra-
votnictví

a) provádí koncepční, strategické a programové
řízení elektronizace zdravotnictví,

b) zajišťuje řízení procesů standardizace elektro-
nického zdravotnictví,

c) stanovuje a vydává standardy elektronického
zdravotnictví a zveřejňuje je ve Věstníku Minis-
terstva zdravotnictví a na internetových strán-
kách ministerstva,

d) vydává resortní podpisové certifikáty pro zaru-
čené elektronické podpisy a resortní systémové
certifikáty pro přístup k Integrovanému dato-
vému rozhraní a osobní certifikáty pro zajištění
autentizace zdravotnických pracovníků ke služ-
bám elektronického zdravotnictví a

e) provádí kontrolní činnost.

(3) Ministerstvo je členem sítě pro elektronické
zdravotnictví, jež spojuje orgány členských států
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru
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a Švýcarské konfederace odpovědné za elektronické
zdravotnictví16).

(4) Ministerstvo může pověřit výkonem své pů-
sobnosti podle části druhé a podle odstavce 2
písm. d) statistický ústav.

§ 39

Kontrola

(1) Ministerstvo při výkonu kontrolní činnosti
kontroluje plnění povinností a podmínek stanove-
ných tímto zákonem.

(2) Ministerstvo je při výkonu kontrolní čin-
nosti oprávněno
a) ukládat k odstranění zjištěných nedostatků ná-

pravná opatření,
b) stanovit lhůty, v nichž je třeba nápravné

opatření splnit, a
c) kontrolovat splnění nápravných opatření.

(3) Nápravným opatřením může být uloženo
zejména

a) přijetí věcných, technických a personálních
opatření k zajištění plnění povinností podle to-
hoto zákona,

b) odstranění zjištěných nedostatků při porušení
povinnosti dodržovat standardy elektronického
zdravotnictví,

c) doplnění chybějícího údaje do evidence Inte-
grovaného datového rozhraní podle tohoto zá-
kona nebo

d) oprava nebo doplnění neúplného nebo nespráv-
ného údaje vedeného v Integrovaném datovém
rozhraní podle tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§ 40

(1) Oprávněná nebo zapisující osoba se dopustí
přestupku tím, že poruší povinnost podle
a) ustanovení § 5 písm. a), nebo

b) ustanovení § 5 písm. b).

(2) Zapisující osoba uvedená v § 19 odst. 3
písm. a) nebo c), § 21 odst. 2 písm. b) bodu 2, § 21
odst. 2 písm. c) bodu 2, § 21 odst. 2 písm. f) nebo g)
nebo § 23 odst. 2 písm. b) se dopustí přestupku
tím, že

a) nezapíše nebo neprovede změnu nebo opravu
údaje v kmenovém zdravotnickém registru ve
lhůtě podle § 18 odst. 1, nebo

b) v rozporu s § 18 odst. 4 zapíše do kmenového
zdravotnického registru nesprávné údaje.

(3) Poskytovatel zdravotních služeb nebo so-
ciálních služeb se jako oprávněná osoba dopustí
přestupku tím, že

a) v rozporu s § 4 písm. a) nedodržuje standardy
elektronického zdravotnictví,

b) v rozporu s § 4 písm. c)

1. bodem 1 neeviduje identifikátory zdravot-
nických pracovníků, nebo

2. bodem 2 neeviduje identifikátory pacientů.

(4) Poskytovatel zdravotních služeb nebo so-
ciálních služeb se jako zapisující osoba dopustí pře-
stupku tím, že nevloží údaje do kmenových zdravot-
nických registrů podle § 19 odst. 3 písm. b) nebo d),
§ 21 odst. 2 písm. d) nebo § 23 odst. 2 písm. c).

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) nebo odstavce 4, nebo

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b) nebo odstavce 2 nebo 3.

§ 41

Přestupky podle tohoto zákona projednává mi-
nisterstvo.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 42

Společná ustanovení

(1) Oprávněné nebo zapisující osoby, které

Sbírka zákonů č. 325 / 2021Strana 3884 Částka 143

16) Čl. 3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765 ze dne 22. října 2019, kterým se stanoví pravidla pro zřízení,
řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví a zrušuje prováděcí roz-
hodnutí 2011/890/EU, v platném znění.



jsou správci informačních systémů přistupujících
k Integrovanému datovému rozhraní, zajišťují, aby
se jejich informační systém vůči Integrovanému
datovému rozhraní autentizoval prostřednictvím
resortního systémového certifikátu pro přístup
k Integrovanému datovému rozhraní.

(2) Výpisy z Integrovaného datového rozhraní
ověřují a ověřené výstupy z něj na žádost pacienta
nebo oprávněné osoby po prokázání jejich totož-
nosti vydávají kontaktní místa veřejné správy vedená
podle zákona o informačních systémech veřejné
správy17).

(3) Působnost stanovená tímto zákonem kraj-
ským úřadům je výkonem přenesené působnosti.

§ 43

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti

(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských
služeb České republiky, Policie České republiky,
Vojenské policie, Celní správy České republiky, Ge-
nerální inspekce bezpečnostních sborů a ozbrojených
sil České republiky a zajištění bezpečnosti jejich pří-
slušníků a vojáků v činné službě lze použít zvláštní
postupy při plnění úkolů stanovených tímto záko-
nem.

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou
použít

a) příslušníci

1. zpravodajské služby České republiky,

2. Policie České republiky,

3. Celní správy České republiky,

4. Generální inspekce bezpečnostních sborů,

5. Hasičského záchranného sboru České re-
publiky,

6. Vojenské policie a

7. ozbrojených sil České republiky,

b) zpravodajské služby České republiky, Policie
České republiky, Vojenská policie, Celní správa
České republiky, Generální inspekce bezpeč-
nostních sborů, Hasičský záchranný sbor České
republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Minister-

stvo vnitra, Ministerstvo obrany a ozbrojené
síly České republiky,

c) poskytovatelé zdravotních služeb zřizovaní
orgány uvedenými v písmenu b) a

d) zdravotní pojišťovny ve smluvním vztahu s po-
skytovateli zdravotních služeb zřizovanými
orgány uvedenými v písmenu b).

(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví
vláda usnesením.

§ 44

Přechodná ustanovení

(1) Ministerstvo ke dni 1. ledna 2023 zřídí

a) kmenové zdravotnické registry podle § 16
odst. 1,

b) služby vytvářející důvěru podle § 26 odst. 1,

c) centrální služby elektronického zdravotnictví
podle § 27 odst. 1 a

d) žurnál činností podle § 37.

(2) Statistický ústav předá údaje uvedené v § 19
odst. 1 a 2 z Národního registru poskytovatelů zdra-
votních služeb vedeného podle zákona o zdravotních
službách do Kmenového registru poskytovatelů
zdravotních služeb ke dni zřízení Kmenového regis-
tru poskytovatelů zdravotních služeb.

(3) Statistický ústav předá údaje uvedené v § 21
odst. 1 z Národního registru zdravotnických pra-
covníků vedeného podle zákona o zdravotních služ-
bách do Kmenového registru zdravotnických pra-
covníků ke dni zřízení Kmenového registru zdravot-
nických pracovníků.

(4) Zdravotní pojišťovna předá ze svého in-
formačního systému údaje uvedené v § 23 odst. 1
písm. b) až f), h), i), k) a l) o svých pojištěncích do
Kmenového registru pacientů ke dni zřízení Kmeno-
vého registru pacientů.

(5) Statistický ústav předá do Kmenového re-
gistru pacientů údaje uvedené v § 71c odst. 1
a v § 71c odst. 2 písm. c) zákona o zdravotních služ-
bách ke dni jeho zřízení.

(6) Po dobu užívání rodného čísla jako kmeno-
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vého údaje je součástí kmenového registru pacientů
rovněž číslo pojištěnce, není-li tímto číslem rodné
číslo pacienta.

§ 45

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou

a) ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a h), která na-
bývají účinnosti dnem 1. února 2022,

b) ustanovení § 7 odst. 3, § 8, § 10 až 15, § 16

odst. 1 až 3, § 18, § 19 odst. 3 a 4, § 20, § 21
odst. 2 až 4, § 22, § 23 odst. 2, § 24, § 26 až 37
a § 41, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2023,

c) ustanovení § 5, § 16 odst. 4 a § 17, která na-
bývají účinnosti dnem 1. července 2023,

d) ustanovení § 4 písm. b) až d), která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2024, a

e) ustanovení § 4 písm. a), které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2026.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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326

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky

Čl. I

V § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona č. 93/1990 Sb.,
zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zá-
kona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se slova
„a zdravotnický informační systém,“ nahrazují slovy
„ , zdravotnický informační systém a elektronické
zdravotnictví,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. II

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona
č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který včetně
poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(7) Povinnost uchovávat dokumenty a umož-
nit výběr archiválií pro poskytovatele zdravotních
služeb, kteří jsou veřejnoprávními nebo soukromo-
právními původci, v případě zdravotnické dokumen-

tace stanoví jiné právní předpisy upravující vedení
a uchovávání zdravotnické dokumentace39).

39) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 63 odst. 1 se na konci písmene a) do-
plňují slova „s výjimkou poskytovatelů zdravotních
služeb, jde-li o vedení zdravotnické dokumen-
tace39),“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. III

V § 117 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 259/2017 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb., odstavec 7
zní:

„(7) Za účelem ověřování identity ošetřujícího
lékaře jsou Česká správa sociálního zabezpečení
a služební orgány oprávněny využívat resortní
systémové přístupové certifikáty poskytovatelů
zdravotních služeb vydávané Ministerstvem zdra-
votnictví podle zákona o elektronizaci zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví za tímto účelem posky-
tuje orgánům uvedeným ve větě první potřebné
údaje.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Přístupový certifikát poskytovatele zdravotních
služeb vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv
do 31. prosince 2022 lze po tomto datu využívat
podle § 117 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, za účelem ověřování identity ošetřujícího lé-
kaře nejdéle po dobu jeho platnosti.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. V

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/
/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/
/2017 Sb., zákona č. 36/2018 Sb., zákona č. 44/
/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona č. 89/
/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 4 písm. b) se za slovo „zabez-
pečení“ vkládají slova „a služebním orgánům nemo-
cenského pojištění“.

2. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 81a odst. 1 větě první se za slova „pří-
stupových údajů a“ vkládají slova „resortního systé-
mového“ a za slova „poskytovatele zdravotních slu-
žeb“ se vkládají slova „podle zákona o elektronizaci
zdravotnictví“.

4. V § 81a odst. 1 větě poslední se slova „a cer-
tifikátů“ zrušují.

5. V § 81a odst. 6 se slovo „technické“ nahra-
zuje slovem „provozní“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Přístupový certifikát poskytovatele zdravotních
služeb vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv
podle § 81a odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, do 31. prosince 2022, lze po tomto datu použí-
vat pro přístup k systému eRecept a jeho součástem
nejdéle po dobu jeho platnosti.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zdravotních službách

Čl. VII

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 437/2012
Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zá-
kona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona
č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 290/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb., zákona
č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 255/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 4 větě druhé a v § 25 odst. 4 se
číslo „15“ nahrazuje slovy „3 pracovních“.

2. V § 27 odst. 4 se za text „odst. 4“ vkládá
tečka a slova „a provede o vydání osvědčení záznam“

se nahrazují slovy „Příslušný správní orgán vydání
osvědčení zaznamená do 3 pracovních dnů ode dne
jeho vydání“.

3. V § 53 odst. 2 písm. a) se za slova „datum
narození,“ vkládají slova „identifikátor pacienta při-
dělený podle zákona o elektronizaci zdravotnictví
(dále jen „identifikátor pacienta“),“.

4. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který zní:

„§ 54a

Poskytovatel zdravotnickou dokumentaci vede-
nou v elektronické podobě nebo její části, popřípadě
informace z ní, které předává v souladu s § 45 odst. 2
písm. f) nebo g), opatří

a) resortním zaručeným elektronickým časovým
razítkem nebo kvalifikovaným časovým razít-
kem a resortní zaručenou nebo uznávanou
elektronickou pečetí poskytovatele, nebo

b) resortním zaručeným elektronickým časovým
razítkem nebo kvalifikovaným časovým razít-
kem a uznávaným nebo resortním elektronic-
kým podpisem zdravotnického pracovníka,
který ji vyhotovil, pokud je podpis vytvořen
na základě certifikátu obsahující identifikaci po-
skytovatele zdravotních služeb.“.

5. § 56a včetně nadpisu nad označením § 56a
zní:
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„Pacientský souhrn a komunikace
prostřednictvím Národního kontaktního místa

§ 56a

(1) Pacientský souhrn je samostatnou částí
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, ve
kterém se zaznamenávají základní údaje vedené ve
zdravotnické dokumentaci o zdravotním stavu pa-
cienta a jemu poskytnutých zdravotních službách
Účelem vedení pacientského souhrnu je poskytnutí
základních údajů o zdravotním stavu pacienta v roz-
sahu vymezeném podle prováděcího právního před-
pisu podle § 69, a to pro potřeby poskytnutí zdra-
votních služeb podle odstavce 3. O vedení pacient-
ského souhrnu rozhoduje poskytovatel.

(2) Poskytovatel, který vede pacientský souhrn,
zajistí

a) zpracování pacientského souhrnu a jeho vložení
do zdravotnické dokumentace vedené o pacien-
tovi, jde-li o

1. lůžkovou péči, při příjmu pacienta do lůž-
kové péče; pacientský souhrn se aktualizuje
při ukončení hospitalizace,

2. ambulantní péči, při příjmu pacienta do
ambulantní péče; pacientský souhrn se
aktualizuje při každém dalším poskytnutí
zdravotní péče, pokud došlo ke změně zá-
kladních údajů vedených v pacientském sou-
hrnu,

b) ohlášení vedení pacientského souhrnu v souladu
s § 69c Národnímu kontaktnímu místu pro
elektronické zdravotnictví (dále jen „Národní
kontaktní místo“),

c) předání pacientského souhrnu k zajištění po-
stupu podle odstavce 3 Národnímu kontakt-
nímu místu, na základě požadavku jiného po-
skytovatele nebo právnické nebo fyzické osoby
uvedené v odstavci 3.

(3) Pacientský souhrn lze předat k poskytnutí
zdravotních služeb
a) poskytovateli, v jehož péči se pacient, o němž

je pacientský souhrn veden, nachází a který
prostřednictvím Národního kontaktního místa
o pacientský souhrn požádá, nebo

b) právnické nebo fyzické osobě, která má v jiném
členském státě Evropské unie, Evropského hos-
podářského prostoru nebo Švýcarské konfede-
raci obdobné postavení poskytovatele (dále jen
„poskytovatel jiného státu Evropské unie“),
v jejíž péči se pacient, o němž je pacientský sou-

hrn veden, nachází a která o pacientský souhrn
prostřednictvím příslušného národního kon-
taktního místa jiného členského státu Evropské
unie, Evropského hospodářského prostoru
nebo Švýcarské konfederace (dále jen „národní
kontaktní místo státu Evropské unie“) po-
žádá.“.

6. V § 56b odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Poskytovatel, který vede zdravotnickou
dokumentaci o pacientovi v elektronické podobě,
může za účelem zajištění návaznosti zdravotní péče
prostřednictvím Národního kontaktního místa pře-
dat

a) poskytovateli, v jehož péči se pacient, o němž je
zdravotnická dokumentace vedena, nachází,

1. tuto zdravotnickou dokumentaci nebo

2. její část jinou než pacientský souhrn, nebo

b) poskytovateli jiného státu Evropské unie, v je-
hož péči se pacient, o němž je tato zdravotnická
dokumentace vedena, nachází, její jinou část než
pacientský souhrn, o níž tak stanoví prováděcí
právní předpis podle § 69,

pokud o to poskytovatel uvedený v písmenu a) pro-
střednictvím Národního kontaktního místa nebo
v písmenu b) prostřednictvím národního kontakt-
ního místa státu Evropské unie požádá.

(2) Při ohlášení vedení zdravotnické dokumen-
tace o pacientovi v elektronické podobě nebo její
části jiné než pacientský souhrn za účelem postupu
podle odstavce 1 a při předávání Národnímu kon-
taktnímu místu se postupuje podle § 56a odst. 2
písm. b) a c) obdobně.“.

7. V § 56b se odstavec 3 zrušuje.

8. Za § 56b se vkládají nové § 56c a 56d, které
znějí:

„§ 56c

(1) Vedením pacientského souhrnu, jeho předá-
váním a předáváním zdravotnické dokumentace ve-
dené o pacientovi v elektronické podobě nebo její
části jiné než pacientský souhrn Národnímu kon-
taktnímu místu nejsou dotčeny povinnosti poskyto-
vatele podle § 45 odst. 2 písm. f) nebo g).

(2) Pacient nebo jiná k tomu oprávněná osoba
může s předáváním pacientského souhrnu podle
§ 56a odst. 3 písm. b) nebo části zdravotnické do-
kumentace jiné než pacientský souhrn podle § 56b
odst. 1 písm. b) při přijetí do péče nebo kdykoliv
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během péče vyslovit nesouhlas. Vyslovení nesou-
hlasu podle věty první lze kdykoliv odvolat. Vyslo-
vení nesouhlasu nebo jeho odvolání se zaznamená do
zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

(3) Pacient nebo jiná k tomu oprávněná osoba
může rovněž nesouhlas s předáváním pacientského
souhrnu podle § 56a odst. 3 písm. b) nebo části zdra-
votnické dokumentace jiné než pacientský souhrn
podle § 56b odst. 1 písm. b) vyslovit prostřednic-
tvím Systému správy souhlasů podle zákona o elek-
tronizaci zdravotnictví.

§ 56d

(1) Z požadavku o pacientský souhrn, zdravot-
nickou dokumentaci vedenou o pacientovi v elektro-
nické podobě nebo její část jinou než pacientský
souhrn podaného prostřednictvím Národního kon-
taktního místa musí být zřejmé, který poskytovatel
nebo poskytovatel jiného státu Evropské unie a který
jejich zdravotnický pracovník o příslušný dokument
vedený o pacientovi nacházejícím se v jeho péči,
žádá. Požadavek podle věty první musí dále obsaho-
vat takové údaje pacienta, na základě kterých ho lze
jednoznačně identifikovat.

(2) Pokud z požadavku podle odstavce 1 není
možné jednoznačně identifikovat pacienta nebo není
zřejmé, který poskytovatel nebo poskytovatel jiného
státu Evropské unie anebo který jejich zdravotnický
pracovník o příslušný dokument vedený o pacientovi
nacházejícím se v jeho péči, žádá, Národní kontaktní
místo požadavek nepřijme.“.

9. V § 65 odst. 2 písmeno p) zní:

„p) jde-li o pacientský souhrn nebo část zdra-
votnické dokumentace jinou než pacientský
souhrn, pracovníci poskytovatele jiného státu
Evropské unie prostřednictvím příslušného ná-
rodního kontaktního místa státu Evropské unie,
a to za účelem poskytnutí zdravotních služeb
pacientovi, který se nachází v péči poskytova-
tele jiného státu Evropské unie a o němž jsou
pacientský souhrn nebo část zdravotnické do-
kumentace jiná než pacientský souhrn, vedeny,
pokud pacient, popřípadě jiná k tomu opráv-
něná osoba, nevyslovil nesouhlas podle § 56c
odst. 2 nebo 3.“.

10. V § 66 odst. 4 se slovo „pouze“ zrušuje.

11. V § 69 písm. b) bodě 2 se za slovo „souhrn“
vkládají slova „nebo části zdravotnické dokumentace
jiné než pacientský souhrn“.

12. V § 69 se na konci písmene b) doplňuje
bod 3, který zní:

„3. části zdravotnické dokumentace jiné než pa-
cientský souhrn, které lze prostřednictvím
Národního kontaktního místa předat národ-
nímu kontaktnímu místu státu Evropské
unie,“.

13. V § 69 písm. e) se slova „formát identifiká-
toru záznamu, podmínky kladené na formát identi-
fikátoru záznamu a podmínky kladené“ nahrazují
slovem „požadavky“.

14. § 69a včetně nadpisu zní:

„§ 69a

Národní kontaktní místo

(1) Národní kontaktní místo je centrální služ-
bou Integrovaného datového rozhraní zdravotnictví
podle zákona o elektronizaci zdravotnictví. Národní
kontaktní místo komunikuje s národními kontakt-
ními místy států Evropské unie, umožňuje poskyto-
vatelům a poskytovatelům jiných států Evropské
unie předávání pacientského souhrnu podle § 56a
odst. 3 nebo zdravotnické dokumentace vedené o pa-
cientovi v elektronické podobě nebo její části jiné
než pacientský souhrn podle § 56b odst. 1.

(2) Služby Národního kontaktního místa podle
odstavce 1 jsou oprávněny využívat poskytovatelé
a poskytovatelé jiného státu Evropské unie.

(3) Národní kontaktní místo dále slouží pro za-
jištění komunikace s národními kontaktními místy
států Evropské unie při předávání informací nutných
pro výdej léčivého přípravku

a) v České republice na základě elektronického
receptu vystaveného v jiném členském státě
Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru nebo Švýcarské konfederaci a

b) v jiném členském státě Evropské unie, Evrop-
ského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederaci na základě elektronického receptu
vystaveného v České republice. Při předávání
informací prostřednictvím Národního kontakt-
ního místa při výdeji léčivých přípravků se po-
stupuje podle zákona o léčivech.

(4) Správcem Národního kontaktního místa je
ministerstvo.“.

15. § 69c zní:
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„§ 69c

(1) Správce Národního kontaktního místa za-
jistí pro poskytovatele uvedeného v § 56a odst. 2
přístup do Národního kontaktního místa za účelem
ohlášení vedení a poskytování pacientských souhrnů
o pacientech, jejichž zdravotnickou dokumentaci
vede. Přístup do Národního kontaktního místa
správce rovněž zajistí poskytovateli uvedenému
v § 56b odst. 1, jde-li o poskytování zdravotnické
dokumentace vedené o pacientovi v elektronické
podobě nebo její části jiné než pacientský souhrn
prostřednictvím Národního kontaktního místa.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví

a) způsob, formu, náležitosti a postup ohlášení ve-
dení a poskytování pacientského souhrnu po-
skytovatelem prostřednictvím Národního kon-
taktního místa a

b) způsob, formu, náležitosti a postup ohlášení ve-
dení zdravotnické dokumentace v elektronické
podobě nebo její části jiné než pacientský sou-
hrn za účelem jejich poskytování prostřednic-
tvím Národního kontaktního místa.“.

16. V § 70 odst. 1 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ , a dále ke zpracování národních
statistických ukazatelů o resortu zdravotnictví (dále
jen „resortní referenční statistiky“)“.

17. V § 70 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slova
„rodné číslo,“ vkládají slova „identifikátor pa-
cienta,“.

18. V § 70 odst. 3 se slova „vláda na návrh mi-
nistra“ nahrazují slovem „ministr“.

19. V § 70 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) jsou povinny zajistit správnost údajů předáva-
ných do Národního zdravotnického informač-
ního systému.“.

20. V § 70 se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:

„(7) V Národním zdravotnickém informačním
systému se v případech stanovených tímto zákonem
vede za účelem identifikace subjektu údajů

a) identifikátor pacienta,

b) identifikátor zdravotnického pracovníka přidě-
lený podle zákona o elektronizaci zdravotnictví
(dále jen „identifikátor zdravotnického pracov-
níka“), a

c) agendový identifikátor fyzické osoby přidělený

podle zákona upravujícího informační systém
základních registrů18); agendový identifikátor
fyzické osoby předává, pokud tento zákon
nestanoví jinak, do Národního informačního
systému, statistický ústav.

(8) Pokud statistický ústav zjistí při kontrole
podle odstavce 5 písm. b) nebo při plnění úkolů
v oblasti zajištění Národního zdravotnického infor-
mačního systému nesprávné nebo neúplné údaje,
tyto údaje v Národním zdravotnickém informačním
systému označí za nesprávné nebo neúplné a infor-
maci o tom předá bez zbytečného odkladu, nejpoz-
ději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy nespráv-
nost nebo neúplnost údaje zjistí, osobě, která tyto
údaje do Národního zdravotnického informačního
systému předala, k prověření a nápravě, anebo v uve-
dené lhůtě neúplný údaj doplní nebo nesprávný údaj
opraví, pokud je schopen jej ověřit z jiných zdrojů
podle tohoto zákona. Osoba, které byla předána in-
formace podle věty první, údaj označený za neúplný
doplní nebo údaj označený za nesprávný opraví bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracov-
ních dnů ode dne, kdy jí byla informace předána.“.

21. V § 71 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikač-
ních dokladů,

h) typ datové schránky a identifikátor datové
schránky, je-li tato datová schránka zpřístup-
něna.“.

22. § 71c se včetně poznámky pod čarou č. 59
zrušuje.

23. V § 72 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zdravotní registry uvedené v odstavci 1
písm. b) vždy obsahují

a) identifikátor pacienta a

b) agendový identifikátor fyzické osoby přidělený
k pacientovi podle zákona upravujícího infor-
mační systémy základních registrů18).“.

24. V § 73 odst. 1 písm. f) se za slovo „pro“
vkládají slova „resortní referenční statistiky,“.

25. V § 73 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) oprávněný zdravotnický pracovník poskytova-
tele, který

1. poskytuje pacientovi zdravotní služby, které
jsou sledovány ve zdravotnickém registru,

Sbírka zákonů č. 326 / 2021Částka 143 Strana 3891



jde-li o registry uvedené v § 72 odst. 1
písm. b), e) nebo f),

2. je zdravotnickou záchrannou službou, jde-li
o registr uvedený v § 72 odst. 1 písm. c), a to
pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona
a zákona o zdravotnické záchranné službě.“.

26. V § 73 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) oprávněný pracovník orgánu ochrany veřej-
ného zdraví, jde-li o registr uvedený v § 72
odst. 1 písm. c) a d), a to pro účely plnění úkolů
podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“.

27. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

„§ 73a

(1) Statistický ústav zpracovává a zveřejňuje re-
sortní referenční statistiky v oblastech, kterými jsou

a) makroekonomické charakteristiky zdravotnic-
tví,

b) místní, časová a kapacitní dostupnost zdravot-
ních služeb, jejich personální zabezpečení a tech-
nické a věcné vybavení,

c) ukazatele kvality zdravotních služeb,

d) ukazatele výkonnosti poskytovatelů,
e) ukazatele zdravotního stavu obyvatel a

f) ukazatele kvality a výkonnosti preventivních
programů.

(2) Statistický ústav zpracovává referenční sta-
tistiky podle odstavce 1 v rozsahu seznamu konkrét-
ních referenčních statistik stanoveného prováděcím
právním předpisem podle § 78 písm. f). Statistický
ústav ke konkrétním referenčním statistikám zveřejní
metodiku výpočtu, včetně určení zdroje údajů a zá-
kladní interpretace konkrétní resortní referenční sta-
tistiky.

(3) Statistický ústav zveřejňuje resortní refe-
renční statistiky, včetně metodiky podle odstavce 2,
a podmínky použití datových sad na svých interne-
tových stránkách.“.

28. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene m)
doplňují slova „ , a údaje o obsazenosti lůžek vy-
mezených podle formy nebo oboru zdravotní péče,
popřípadě též podle jejich vybavení, stanovených
prováděcím právním předpisem podle § 78“.

29. V § 74 odst. 1 písm. n) se slovo „a“ nahra-
zuje čárkou a za slova „zvláštní odborné“ se vkládají
slova „a zvláštní specializované“.

30. V § 74 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) stejnopis

1. rozhodnutí o udělení oprávnění k poskyto-
vání zdravotních služeb a rozhodnutí týkající
se jeho změn, odejmutí, pozastavení nebo zá-
niku podle § 25 odst. 4,

2. písemného oznámení poskytovatele o přeru-
šení poskytování zdravotních služeb podle
§ 26 odst. 2 a písemného oznámení o pokra-
čování v poskytování zdravotních služeb po
tomto přerušení podle § 26 odst. 4,

3. osvědčení o pokračování zdravotních služeb
podle § 27 odst. 4 a

4. dokumentu potvrzujícího sloučení nebo
splynutí nejméně dvou poskytovatelů, kteří
jsou právnickými osobami,“.

31. V § 74 se na konci odstavce 1 doplňuje pís-
meno q), které zní:

„q) technické údaje pro komunikaci podle zákona
o elektronizaci zdravotnictví.“.

32. V § 74 odst. 3 písm. a) bod 2 zní:

„2. stejnopisů dokumentů uvedených v odstav-
ci 1 písm. p),“.

33. V § 74 odst. 3 se na konci písmene a) do-
plňuje bod 4, který zní:

„4. údajů o obsazenosti lůžek podle odstavce 1
písm. m),“.

34. V § 74 odst. 3 písm. b) se slova „přístupný
poskytovateli, poskytovateli sociálních služeb“ na-
hrazují slovy „přístupný oprávněnému pracovníkovi
poskytovatele, poskytovatele sociálních služeb a“.

35. V § 74 odst. 3 písm. f) se slova „přístupný
komoře“ nahrazují slovy „přístupný oprávněnému
pracovníkovi komory“.

36. V § 74 odst. 3 písm. g) se slova „přístupný
ministerstvu“ nahrazují slovy „přístupný oprávně-
nému zaměstnanci ministerstva“.

37. V § 74 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena h) až k), která
znějí:

„h) přístupný oprávněnému zaměstnanci Státního
ústavu pro kontrolu léčiv, a to za účelem plnění
úkolů Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle
zákona o léčivech,

i) přístupný oprávněnému zaměstnanci České
správy sociálního zabezpečení nebo služebním
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orgánům nemocenského pojištění, a to za úče-
lem výkonu státní správy v oblasti nemocen-
ského pojištění,

j) přístupný oprávněnému pracovníkovi zdravot-
nické záchranné služby, a to za účelem plnění
úkolů zdravotnické záchranné služby podle to-
hoto zákona a zákona o zdravotnické záchranné
službě,

k) přístupný oprávněnému pracovníkovi orgánu
ochrany veřejného zdraví, a to za účelem plnění
úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví podle
zákona o ochraně veřejného zdraví.“.

38. V § 75 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , s tím, že další kontaktní údaje
podle § 74 odst. 1 písm. c) předává, pokud jsou mu
známé“.

39. V § 75 odst. 1 písm. c) se za slova „až o)“
vkládají slova „a q)“.

40. V § 75 odst. 1 písm. d) se slova „a j) až n)“
nahrazují slovy „ , j) až n) a q)“.

41. V § 75 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Osoby uvedené v odstavci 1 předávají
údaje do Národního registru poskytovatelů nebo je-
jich změny, s výjimkou údajů podle § 74 odst. 1
písm. o), bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku údaje
nebo jeho změně dozví. Tím není dotčen postup
podle § 26 odst. 2 nebo 4.“.

42. V § 76 odst. 1 se za písmeno e) vkládají
nová písmena f) a g), která znějí:

„f) údaj o zařazení zdravotnického pracovníka do
specializačního vzdělávání ve specializačním
oboru nebo v nástavbovém oboru s uvedením
oboru, data zařazení a vzdělávacího zařízení,
které o zařazení rozhodlo,

g) údaj o absolvování základního kmene speciali-
začního vzdělávání s uvedením oboru, data
ukončení, čísla certifikátu a vzdělávacího zaří-
zení, které certifikát vydalo,“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písme-
na h) až o).

43. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:

„p) identifikátor zdravotnického pracovníka,

q) označení funkce zdravotnického pracovníka,
který je vedoucím pracoviště poskytovatele,
včetně požadavků na toto pracoviště vymezené

ve smlouvě o poskytování a úhradě hrazených
zdravotních služeb uzavřené mezi poskytovate-
lem a zdravotní pojišťovnou podle zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění.“.

44. V § 76 odst. 2 písm. a) se slova „a g)“ na-
hrazují slovy „až i)“.

45. V § 76 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a p)“.

46. V § 76 odst. 2 písm. b) se slova „l) až m)“
nahrazují slovy „n) až o)“.

47. V § 76 odst. 2 písm. d) se slova „a), b), f), g),
i), j) a l)“ nahrazují slovy „a), b), d, f) až i), k) až o)“.

48. V § 76 odst. 2 písm. f) se slova „a), b), f) a g)
až m)“ nahrazují slovy „a), b), f) až o)“.

49. V § 76 odst. 2 písm. b), d) a f) se slova
„až o)“ nahrazují slovy „až p)“.

50. V § 76 odst. 2 písm. g) se slova „a), b), f), j)
a l)“ nahrazují slovy „a), b), h), j), l) a n)“.

51. V § 76 odst. 2 písm. g) se slova „a n)“ na-
hrazují slovy „ , n) a p)“.

52. V § 76 odst. 2 písm. j) se za slovo „věcí“
vkládají slova „ , České správě sociálního zabezpe-
čení a služebním orgánům nemocenského pojištění“.

53. V § 77 odst. 1 písm. a) se slova „ , f), g) a j)“
nahrazují slovy „až j) a l)“.

54. V § 77 odst. 1 písm. c) se slova „g) až j)“
nahrazují slovy „i) až k)“.

55. V § 77 odst. 1 písm. d) se text „j), k)“ na-
hrazuje textem „l)“.

56. V § 77 odst. 1 písm. e) se text „l)“ nahrazuje
textem „n)“.

57. V § 77 odst. 1 písm. f) se text „m)“ nahra-
zuje textem „o)“ a slova „nebo příslušný správní
orgán“ se zrušují.

58. V § 77 odst. 1 písm. g) se text „m)“ nahra-
zuje textem „o)“.

59. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) písm. p) statistický ústav.“.

60. V § 77 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d),
f) a g) předávají údaje do Národního registru zdra-
votnických pracovníků nebo jejich změnu bez zby-
tečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních
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dnů ode dne, kdy se o vzniku údaje nebo o jeho
změně dozví.“.

61. V § 77a odst. 2 se na konci písmene b)
doplňuje bod 3, který zní:

„3. v rozsahu identifikátor zdravotnického pra-
covníka uvedeného ve smlouvě o poskyto-
vání a úhradě hrazených zdravotních služeb
uzavřené mezi poskytovatelem a zdravotní
pojišťovnou podle zákona o veřejném zdra-
votním pojištění,“.

62. V § 77a se doplňují odstavce 4 až 6, které
znějí:

„(4) Do Národního registru hrazených zdra-
votních služeb rovněž předává údaje poskytovatel,
který provedl vyžádaná laboratorní vyšetření a tuto
zdravotní službu vykázal zdravotní pojišťovně, a to

a) výsledky laboratorních odborných hematolo-
gických, odborných biochemických nebo mi-
krobiologických vyšetření,

b) výsledky jiných laboratorních odborných vyše-
tření než uvedených v písmenu a), pokud si ta-
kové laboratorní vyšetření vyžádalo centrum
vysoce specializované péče,

c) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, které
byla úhrada zdravotních služeb podle písme-
ne a) nebo b) vykázána,

d) identifikační údaje poskytovatele, včetně identi-
fikace pracoviště, který laboratorní vyšetření
podle písmene a) nebo b) provedl.

(5) Obsah Národního registru hrazených zdra-
votních služeb je přístupný zdravotní pojišťovně
v rozsahu údajů o zdravotních službách, které uhra-
dila, a to za účelem provádění veřejného zdravotního
pojištění.

(6) Osobní údaje vedené v Národním registru
hrazených zdravotních služeb se po uplynutí 50 let
od roku úmrtí subjektu údajů nebo jeho prohlášení
za mrtvého anonymizují.“.

63. V § 77a odst. 2 písmeno d) zní:

„d) údaje o personálním zabezpečení včetně identi-
fikátorů zdravotnických pracovníků, prostřed-
nictvím kterých poskytovatel poskytuje zdra-
votní služby, a uvedených ve smlouvě o posky-
tování a úhradě hrazených zdravotních služeb
uzavřené mezi poskytovatelem a zdravotní po-
jišťovnou podle zákona o veřejném zdravotním
pojištění, a pokud je nemá k dispozici, tak
včetně jejich rodných čísel, a věcném a technic-

kém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění
se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě
o poskytování a úhradě zdravotních služeb
uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním
pojištění,“.

64. V § 77a odst. 4 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo identifikátor pacienta“.

65. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který zní:

„§ 77b

Lhůta pro zápis údaje, popřípadě jeho změny,
který vyplývá z rozhodnutí, do příslušného zdravot-
nického registru, počíná běžet dnem následujícím po
dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“.

66. V § 78 se na konci textu písmene b) doplňují
slova „ , a dále vymezení lůžek podle formy nebo
oboru poskytované zdravotní péče, popřípadě též
podle jejich vybavení, u nichž se oznamuje do Ná-
rodního registru poskytovatelů údaj o jejich obsaze-
nosti“.

67. V § 78 se na konci textu písmene c) doplňují
slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“.

68. V § 78 se na konci písmene e) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) seznam konkrétních resortních referenčních sta-
tistik, lhůty jejich zveřejnění a případy, kdy lze
v dané referenční statistice označit konkrétního
poskytovatele nebo zdravotní pojišťovnu.“.

69. Nad označení § 119 se vkládá nadpis, který
zní: „Společná ustanovení“.

70. Nadpis § 119 se zrušuje.

71. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 119a

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti

(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských
služeb České republiky, Policie České republiky,
Vojenské policie, Celní správy České republiky, Ge-
nerální inspekce bezpečnostních sborů a ozbrojených
sil České republiky a zajištění bezpečnosti jejich pří-
slušníků a vojáků v činné službě lze použít zvláštní
postupy při plnění úkolů souvisejících

a) s předáváním údajů do zdravotnických registrů
podle § 72 odst. 1 a jejich zpracováním v těchto
registrech, včetně přístupu k nim,
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b) s vedením, zpracováním, ohlášením a předává-
ním pacientského souhrnu podle § 56a a zdra-
votnické dokumentace nebo jejich částí podle
§ 56b.

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou
použít
a) příslušníci

1. zpravodajské služby České republiky,
2. Policie České republiky,
3. Celní správy České republiky,
4. Generální inspekce bezpečnostních sborů,
5. Hasičského záchranného sboru České re-

publiky,

6. Vojenské policie a

7. ozbrojených sil České republiky,
b) zpravodajské služby České republiky, Policie

České republiky, Vojenská policie, Celní správa
České republiky, Generální inspekce bezpeč-
nostních sborů, Hasičský záchranný sbor České
republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Minister-
stvo vnitra, Ministerstvo obrany a ozbrojené
síly České republiky,

c) poskytovatelé zdravotních služeb zřizovaní
orgány uvedenými v písmenu b) a

d) zdravotní pojišťovny ve smluvním vztahu s po-
skytovateli zdravotních služeb zřizovanými
orgány uvedenými v písmenu b).

(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví
vláda usnesením.“.

Čl. VIII
Přechodná ustanovení

1. Poskytovatel podle § 53 odst. 2 písm. a) zá-

kona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, doplní do zdravot-
nické dokumentace identifikátor pacienta, o němž
zdravotnickou dokumentaci vede, nejpozději při
prvním poskytnutí zdravotní péče tomuto pacientovi
po dni 31. ledna 2023.

2. Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona podána Ústavu zdravotnických infor-
mací a statistiky České republiky žádost podle § 71c
zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřizování
žádosti se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za-
stavuje.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022 s výjimkou ustanovení

a) čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII
1. bodu 7,

2. bodu 8, pokud jde o § 56c odst. 3,

3. bodu 17,

4. bodu 20, pokud jde o § 70 odst. 7 písm. a)
a b),

5. bodu 22,

6. bodu 23, pokud jde o § 72 odst. 3 písm. a),

7. bodu 43, pokud jde o § 76 odst. 1 písm. p), a

8. bodů 42, 49, 51, 59, 61 a 63,

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023, a

b) čl. VII bodů 3 a 64, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2024.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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327

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021,

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. I

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb.,
zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zá-
kona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 367/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 309/2018 Sb., zákona
č. 588/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 48 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.

2. V § 50 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 6, které znějí:

„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce
o všech přestupcích podle § 51a odst. 2 písm. a) a b),
době jejich spáchání a správních sankcích za ně pra-
vomocně uložených.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce
o jím uložené a včas nezaplacené pokutě za přestu-
pek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f), jestliže
shledá80), že v období posledních 12 měsíců od jeho
spáchání jeho pachatel spáchal nejméně 2 jiné pře-
stupky podle § 51a odst. 2, a o době spáchání všech
těchto přestupků.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce
o jím uložené a včas nezaplacené pokutě za přestu-
pek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f) a době jeho
spáchání též tehdy, má-li důvody domnívat se, že
pokuta je jiným postupem než postupem podle
§ 51a nevymožitelná a existují-li současně vážné po-
chybnosti o způsobilosti pachatele k nápravě; dů-
vody postupu podle tohoto odstavce je povinen
odůvodnit tak, aby tento postup byl přezkouma-
telný.

(5) Pokud orgán pomoci v hmotné nouzi ob-
drží od obecního úřadu s rozšířenou působností in-
formaci uvedenou v odstavci 2 a v daném případě
nelze použít postup podle § 51a, bezodkladně, nej-
později však ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy obdržel
informaci podle odstavce 2, o této skutečnosti obecní
úřad s rozšířenou působností informuje. Obdobně
orgán pomoci v hmotné nouzi postupuje v případech,
kdy postup podle § 51a zahájí, ale po změně skuteč-
ností postup podle § 51a již nebude možno použít,
a v případech, kdy postup podle § 51a zahájí, ale
srážky na úhradu pokut nelze provést bezodkladně.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
se zdrží vymáhání jím uložené pokuty od okamžiku,
kdy učinil oznámení podle odstavců 2 až 4, do doby,
než obdrží informaci podle odstavce 5.“.

Poznámka pod čarou č. 80 zní:

„80) § 12 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.“.

3. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 51a

Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku
na bydlení na úhradu pokut za přestupky

(1) Z příspěvku na živobytí a doplatku na bydle-
ní lze provádět srážky na úhradu pravomocně ulo-
žených pokut za přestupky uvedené v odstavci 2
spáchané fyzickou osobou, která není mladistvým81)
a která je příjemcem příspěvku na živobytí nebo do-
platku na bydlení nebo osobou s ním společně posu-
zovanou, jestliže od jeho spáchání neuplynuly více
jak 3 roky a od pravomocného uložení pokuty ne-
uplynul víc než jeden rok82). Ustanovení o neposti-
žitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí.

(2) Přestupky, u kterých se postupuje podle od-
stavce 1, jsou tyto přestupky:

a) nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní
docházce83),

b) zanedbávání péče o povinnou školní docházku
žáka84),

c) proti veřejnému pořádku85),

d) proti občanskému soužití86),

e) proti majetku87) a

f) v porušení povinností stanovených obecně zá-
vaznou vyhláškou obce88) pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav
a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného po-
řádku89).

(3) O srážkách podle odstavce 1 rozhoduje
orgán pomoci v hmotné nouzi, který dávku vyplácí
nebo naposledy vyplácel. Přednost před srážkami
podle tohoto ustanovení mají srážky podle § 51.
Po provedení srážky z dávky, je-li mezi společně
posuzovanými osobami nezaopatřené dítě, musí
dávka zůstat nejméně ve výši jeho životního minima,
a to pro každé nezaopatřené dítě z okruhu společně
posuzovaných osob.

(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi částky sra-
žené z dávek podle odstavců 1 až 3 poukazuje bez-
odkladně na účet určený obecním úřadem s rozšíře-
nou působností, který pokutu uložil.“.

Poznámky pod čarou č. 81 až 89 znějí:

„81) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o odpověd-
nosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve vě-
cech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších
předpisů.

82) § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
83) § 182a odst. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 561/2004

Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.
84) § 182a odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

ve znění zákona č. 178/2016 Sb.
85) § 5 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb.
86) § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb.
87) § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 251/2016 Sb.
88) § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb.
89) § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.“.

4. V § 75 se na konci textu písmene e) doplňují
slova „nebo srážky podle § 51a“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tento zákon se nepoužije pro pokuty za vy-
brané přestupky, uvedené v § 51a zákona č. 111/
/2006 Sb., ve znění tohoto zákona, spáchané přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí pro
přestupky, ve kterých je pokračováno nebo trvají1)
i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o některých přestupcích

Čl. III

Ustanovení § 12 zákona č. 251/2016 Sb., o ně-
kterých přestupcích, včetně nadpisu zní:

„§ 12

Evidence přestupků

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestup-
ku podle
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a) § 5, 7 a 8, s výjimkou rozhodnutí o přestupku
podle § 5 odst. 1 písm. h) a § 5 odst. 2 písm. d),

b) § 4 odst. 2 spočívajícího v porušení povinnosti
stanovené obecně závaznou vyhláškou obce pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístup-
ných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték, stanovením závaz-
ných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku1).“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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328

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zá-
kona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona
č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 335/2018 Sb., zákona č. 47/2019 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),“.

2. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“.

3. V § 11 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),“.

4. V § 11 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravo-
mocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona se dokončí podle zákona č. 108/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Úřad práce České republiky – krajské po-
bočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví
částky příspěvku na péči podle § 11 odst. 1 písm. c)
a d) a § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 108/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, bez žádosti. O změně výše příspěvku
na péči se učiní záznam do spisu. Úřad práce České
republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní
město Prahu doručí příjemcům příspěvku na péči
nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči písemné
sdělení o změně výše příspěvku na péči podle věty
první; toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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329

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021,

kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině

Čl. I

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., zákona
č. 65/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se za slova „služby péče o dítě v dětské
skupině“ vkládají slova „ , podmínky financování
služby péče o dítě v dětské skupině“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Služba péče o dítě v dětské skupině

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro
účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost
spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku
do zahájení povinné školní docházky, která je po-
skytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí
a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho
výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienic-
kých a sociálních návyků dítěte.“.

3. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(1) Službu péče o dítě v dětské skupině může
poskytovat pouze osoba, která má oprávnění k po-
skytování služby péče o dítě v dětské skupině podle
§ 4 (dále jen „poskytovatel“). Poskytovatel posky-
tuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči, jehož
je zaměstnavatelem. Za rodiče se považuje též jiná
osoba, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu
svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1).

1) § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „založe-
nou“ vkládají slova „nebo zřízenou“.

5. V § 3 odst. 2 písm. f) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

6. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h) veřejnou výzkumnou institucí, nebo

i) pečující osobou poskytující službu péče o dítě
v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.“.

7. V § 3 odst. 3 se slova „jinému rodiči“ nahra-
zují slovy „ostatním rodičům“.

8. V § 3 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou
č. 2 a 3 zní:

„(4) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí též organizační složka státu, v níž jsou
zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo
činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo
dohody o provedení práce nebo státní zaměstnanci
ve služebním poměru, a útvar, složka nebo jiná orga-
nizační část bezpečnostního sboru, která vyplácí pří-
slušníkům bezpečnostních sborů2) služební příjem,
Ministerstvo obrany pro ozbrojené síly České re-
publiky, které tvoří vojáci v činné službě a občanští
zaměstnanci3), popřípadě organizační složka státu
nebo právnická osoba, do nichž jsou k plnění slu-
žebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních
sborů nebo zařazeni vojáci z povolání.

2) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 3 a 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. § 4 včetně nadpisu zní:
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„§ 4

Oprávnění poskytovat službu péče o dítě
v dětské skupině

(1) Poskytovat službu péče o dítě v dětské sku-
pině podle tohoto zákona je možné jen na základě
oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině (dále jen „oprávnění“).

(2) Evidenci poskytovatelů vede Ministerstvo
práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).“.

10. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 5 až 9 a 15 zní:

„§ 5

Podmínky poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině

(1) Podmínkami pro udělení oprávnění, které
musí poskytovatel splňovat po celou dobu poskyto-
vání služby péče o dítě v dětské skupině, jsou

a) bezúhonnost osoby, která má být nebo je po-
skytovatelem, a jde-li o právnickou osobu, též
bezúhonnost členů jejího statutárního orgánu,

b) právo osoby, která má být nebo je poskytova-
telem, k užívání prostor, v nichž má být nebo je
poskytována služba péče o dítě v dětské sku-
pině,

c) zajištění hygienických požadavků na prostory,
v nichž má být nebo je poskytována služba péče
o dítě v dětské skupině, a hygienických poža-
davků na provoz služby péče o dítě v dětské
skupině,

d) zajištění technických požadavků na stavby a po-
žadavků požární ochrany15),

e) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li
o fyzickou osobu, která má být nebo je posky-
tovatelem,

f) u organizační složky státu souhlas správce ka-
pitoly státního rozpočtu podle rozpočtových
pravidel, jíž je příslušná organizační složka státu
součástí, s žádostí o udělení oprávnění; správci
kapitoly státního rozpočtu se tento souhlas ne-
uděluje,

g) u státní příspěvkové organizace nebo příspěv-
kové organizace zřízené územním samospráv-
ným celkem souhlas zřizovatele nebo toho,
kdo vůči ní plní funkci zřizovatele podle roz-

počtových pravidel, s žádostí o udělení opráv-
nění a

h) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při
poskytování služby péče o dítě v dětské sku-
pině.

(2) Poskytovatel je povinen zajistit poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině
a) jen rodičům dětí, kterým je služba péče o dítě

v dětské skupině podle § 2 určena,
b) rodiči dítěte ve věku od 6 do 12 měsíců jen ve

skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let věku,
c) v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního

dne; provozním dnem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí den v týdnu, po který je poskyto-
vatelem poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině.

(3) Poskytovatel je povinen zajistit při posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině, aby čin-
nost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě
podle § 2, byla vykonávána odborně způsobilou,
zletilou a plně svéprávnou pečující osobou; pečující
osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická
osoba, která je s poskytovatelem v základním pra-
covněprávním vztahu, není-li zároveň poskytovate-
lem služby péče o dítě v dětské skupině podle § 3
odst. 2 písm. i).

(4) Odbornou způsobilostí pečující osoby je

a) odborná způsobilost k výkonu povolání vše-
obecné sestry, praktické sestry, dětské sestry,
porodní asistentky, zdravotně-sociálního pra-
covníka, zdravotnického záchranáře, psycho-
loga ve zdravotnictví nebo specializovaná způ-
sobilost k výkonu povolání klinického psycho-
loga5),

b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociál-
ního pracovníka nebo odborná způsobilost pra-
covníka v sociálních službách se středním vzdě-
láním s maturitní zkouškou6),

c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, uči-
tele prvního stupně základní školy, asistenta pe-
dagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogic-
kých pracovnících, speciálního pedagoga nebo
vychovatele7),

d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení
povinné školní docházky8),

e) profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské
skupině, nebo
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f) odborná způsobilost k výkonu povolání lé-
kaře9).

(5) Poskytovatel je povinen v názvu služby
péče o dítě v dětské skupině použít označení „dětská
skupina“. Slova „dětská skupina“ smí v názvu služby
péče o dítě používat jen poskytovatel.

5) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnic-
kých povolání a k výkonu činností souvisejících s posky-
továním zdravotní péče a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických po-
voláních), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.

8) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění poz-
dějších předpisů.

9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lé-
kaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění poz-
dějších předpisů.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vy-
hláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/
/2014 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po-
žární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 5 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Poskytovatel je povinen zajistit při posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině, aby čin-
nost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě
podle § 2, byla vykonávána alespoň 1 pečující oso-
bou s odbornou způsobilostí podle odstavce 4
písm. a), e) nebo f).

(6) Poskytovatel je povinen zajistit při posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině rodiči
dítěte ve věku ode dne 1. září po dosažení 3 let,
aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče
o dítě podle § 2, byla vykonávána alespoň 1 pečující
osobou s odbornou způsobilostí podle odstavce 4
písm. c), a to nejméně v rozsahu 20 hodin týdně.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

12. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5d, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 16 znějí:

„§ 5a

Bezúhonnost

(1) Poskytovatel je povinen zajistit při posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině, aby čin-
nost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě
podle § 2, byla vykonávána bezúhonnou pečující
osobou.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nebyla pravomocně odsou-
zena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním
činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných,
anebo pro trestný čin proti rodině a dětem, jehož
spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu
péče o dítě, nebo které nebyl v posledních 3 letech
opakovaně pravomocně uložen správní trest za spá-
chání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. d).

(3) Není-li bezúhonnost známa ministerstvu
z jeho úřední činnosti, dokládá se výpisem z evidence
Rejstříků trestů. Za účelem doložení bezúhonnosti si
ministerstvo vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů
výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříků trestů se předává v elek-
tronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Cizinec nebo právnická osoba se sídlem v za-
hraničí doloží bezúhonnost také dokladem obdob-
ným výpisu z rejstříku trestů vydaným státem, jehož
je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku
trestů s přílohou obsahující informace, které jsou
zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je
občanem; v případě, že stát výpis obdobný výpisu
z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec nebo pří-
slušný orgán právnické osoby se sídlem v zahraničí
čestné prohlášení před příslušným správním nebo
soudním orgánem tohoto státu. Výpis z Rejstříku
trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost,
nesmí být starší 3 měsíců.

§ 5b

Zdravotní způsobilost pečující osoby

(1) Poskytovatel je povinen zajistit při posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině, aby čin-
nost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě
podle § 2, byla vykonávána pečující osobou, která
je zdravotně způsobilá k práci a zdravotně způsobilá
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k péči o dítě v dětské skupině (dále jen „zdravotní
způsobilost pečující osoby“); to neplatí u pečující
osoby, která je poskytovatelem podle § 3 odst. 2
písm. i), u které se prokazuje jen zdravotní způsobi-
lost k péči o dítě v dětské skupině.

(2) Pečující osoba dokládá svou zdravotní způ-
sobilost lékařským posudkem, který platí 2 roky ode
dne jeho vystavení.

(3) Zdravotní způsobilost pečující osoby posu-
zuje a lékařský posudek vydává registrující poskyto-
vatel zdravotních služeb v oboru všeobecné prak-
tické lékařství a u zaměstnanců poskytovatel pracov-
nělékařských služeb4) nebo poskytovatel v oboru
všeobecné praktické lékařství, nemá-li posuzovaná
osoba registrujícího poskytovatele.

(4) Dojde-li ke změně zdravotní způsobilosti
pečující osoby v době platnosti lékařského posudku,
předloží pečující osoba poskytovateli bezodkladně
nový lékařský posudek.

(5) Poskytovatel je povinen uchovávat lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti pečující osoby po
dobu jeho platnosti a dále ještě po dobu 3 let.

§ 5c

Další vzdělávání pečující osoby

(1) Poskytovatel je povinen zajistit pečující
osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu
nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci další-
ho vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě
absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dět-
ský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky.

(2) Formy dalšího vzdělávání jsou

a) účast v kurzu zaměřeném na rozvoj odborné
způsobilosti pečující osoby ve vzdělávacím za-
řízení nebo na pracovišti zaměstnavatele, nebo

b) odborná stáž na základě písemné smlouvy mezi
poskytovatelem a zařízením zajišťujícím odbor-
nou stáž.

(3) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2
se považuje za prohlubování kvalifikace podle jiného
právního předpisu16).

(4) Pečující osoba je povinna doložit poskyto-
vateli absolvování dalšího vzdělávání dokladem vy-
daným zařízením nebo osobou, které další vzdělá-
vání zajišťovaly.

(5) Poskytovatel je povinen uchovávat doklad
podle odstavce 4 po dobu 3 let ode dne jeho vysta-
vení.

§ 5d

Standardy kvality péče

(1) Kvalita služby péče o dítě v dětské skupině
se ověřuje pomocí standardů kvality péče, které je
poskytovatel povinen dodržovat. Standardy kvality
péče jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím
se posuzuje úroveň kvality poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině v oblasti péče o dítě a naplňo-
vání potřeb dítěte a personálního a provozního za-
bezpečení. Plnění standardů kvality péče se hodnotí
systémem bodů.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte

obsah těchto kritérií:

1. kvalita plánu výchovy a péče,
2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské

skupině,
3. sledování vývoje dítěte,
4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vý-

voji dítěte,
b) v oblasti personálního zabezpečení obsah těchto

kritérií:

1. péče o zaměstnance,
2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob,

c) v oblasti provozního zabezpečení obsah těchto
kritérií:

1. dodržování vnitřních pravidel,

2. zajištění bezpečnosti dětí,
3. řešení mimořádných situací,

d) bodové hodnocení a nejnižší počet bodů po-
třebných pro plnění standardů kvality péče.

4) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.“.

13. V § 5a odst. 2 se slova „písm. d)“ nahrazují
slovy „písm. e)“.

14. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je po-
skytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou
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nebo plnou úhradou nákladů; to neplatí v případech,
ve kterých je financování této služby zajišťováno
s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny na
kapacitní místo obsazené dítětem ve věku od 6 mě-
síců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku,
kdy je služba péče o dítě v dětské skupině poskyto-
vána za úhradu nákladů rodičem v maximální výši
4 000 Kč. Vláda zvýší nařízením maximální výši
úhrady rodiče podle věty první části za středníkem
v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle sku-
tečného růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen
za domácnost celkem zjištěného Českým statistic-
kým úřadem, ke kterému došlo od počátku měsíce
nabytí účinnosti právní úpravy stanovující platnou
výši této úhrady do září kalendářního roku, kte-
rý předchází kalendářnímu roku, ve kterém dojde
ke zvýšení této úhrady, za podmínky, že v tomto
období dojde k růstu úhrnného indexu spotřebitel-
ských cen za domácnost celkem zjištěného Českým
statistickým úřadem alespoň o 5 %.“.

15. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i) po-
skytuje službu péče o dítě v dětské skupině za od-
měnu, která se pro účely tohoto zákona považuje za
úhradu nákladů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

16. § 7 včetně nadpisu zní:

„§ 7

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob
v dětské skupině

(1) Nejvyšší možná kapacita dětské skupiny je
24 dětí.

(2) Je-li 1 kapacitní místo obsazeno během dne
po dobu, která je kratší než celková doba, po kterou
je služba péče o dítě v dětské skupině během dne
poskytována, může se toto kapacitní místo ve zbý-
vající době obsadit dalším dítětem.

(3) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu
pečujících osob v dětské skupině zohlednit zdravotní
stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk
dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let.

(4) Do nejvyšší možné kapacity dětské skupiny
se započítává též dítě, jehož rodičem je poskytovatel

podle § 3 odst. 2 písm. i) a o něž tento poskytovatel
pečuje v době poskytování služby péče o dítě v dět-
ské skupině.

(5) Počet dětí současně přítomných v dětské
skupině nesmí přesáhnout její kapacitu zapsanou
v evidenci poskytovatelů.

(6) Počet pečujících osob, který je poskytovatel
povinen v dětské skupině zajistit, činí nejméně
a) 1 pečující osoba v dětské skupině, je-li současně

přítomno nejvýše 6 dětí,
b) 2 pečující osoby v dětské skupině, je-li současně

přítomno 7 až 12 dětí,
c) 3 pečující osoby v dětské skupině, je-li současně

přítomno 13 až 24 dětí.“.

17. V § 8 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o dítě ve věku od
6 do 12 měsíců, kterému zajišťuje stravu rodič“.

18. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) název dětské skupiny a její kapacitu,“.

19. V § 10 odst. 1 písm. e) se text „§ 6 odst. 2“
nahrazuje textem „§ 6 odst. 3“.

20. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) provozní dny.“.

21. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 17 zní:

„§ 11

Evidence dětí v dětské skupině

(1) Poskytovatel je povinen vést evidenci dětí,
která obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum na-
rození a adresu místa pobytu dítěte,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů
a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů,
liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu mís-
ta pobytu osoby, která na základě pověření ro-
diče může pro dítě docházet,

d) dny v týdnu a dobu v průběhu dne, po kterou
dítě v dětské skupině pobývá,

e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče
o dítě v dětské skupině,

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
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g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na
osobu uvedenou v písmeni c),

h) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dí-
těte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním nebo že je
proti nákaze imunní anebo že se nemůže očko-
vání podrobit pro kontraindikaci17); lékařský
posudek a doklad vydává registrující poskyto-
vatel zdravotních služeb v oboru praktické lé-
kařství pro děti a dorost nebo poskytovatel
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
nemá-li dítě registrujícího poskytovatele,

i) žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz dět-
ské skupiny, doklad o existenci základního pra-
covněprávního vztahu nebo služebního poměru
rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci ro-
diče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povin-
nosti rodiče, který je osobou samostatně výdě-
lečně činnou, platit zálohy na pojistné na dů-
chodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti podle jiného právního předpisu.

(2) Rodič je povinen doložit poskytovateli nej-
později v den zahájení docházky dítěte do dětské
skupiny lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte a doklad podle odstavce 1 písm. h). Posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost do doby
změny zdravotní způsobilosti dítěte. Dojde-li ke
změně zdravotní způsobilosti dítěte, je rodič povi-
nen doložit nový lékařský posudek do 10 dnů ode
dne zániku platnosti původního lékařského po-
sudku.

(3) Rodič je povinen doložit poskytovateli nej-
později v den zahájení docházky dítěte do dětské
skupiny doklady podle odstavce 1 písm. i). Rodič
je povinen oznámit a doložit všechny změny skuteč-
ností uvedených v dokladech podle odstavce 1
písm. i) do 10 dnů ode dne jejich vzniku.

(4) Dokladem podle odstavce 1 písm. i) je

a) pracovní smlouva nebo jiný dokument proka-
zující existenci základního pracovněprávního
vztahu nebo služebního poměru rodiče,

b) dokládá-li se denní forma studia rodiče, po-
tvrzení o studiu,

c) dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o za-
městnání, potvrzení Úřadu práce – krajské po-
bočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce

pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání,

d) dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou
samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení
rodiče, který je osobou samostatně výdělečně
činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné
na důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti.

(5) Součástí evidence dětí je i smlouva o posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině.

(6) Poskytovatel je povinen uchovat údaje a do-
kumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dí-
těti po dobu 10 let od ukončení poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině rodiči tohoto dítěte.

17) § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

22. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13a

Přerušení poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině

Přerušení poskytování služby péče o dítě v dět-
ské skupině je poskytovatel povinen oznámit rodiči
nejpozději 1 měsíc před prvním dnem přerušení po-
skytování služby péče o dítě v dětské skupině. Není-
-li možné přerušení poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině rodiči oznámit ve lhůtě podle věty
první, oznámí poskytovatel rodiči přerušení posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině bezod-
kladně poté, co se o důvodu přerušení dozví. Ozná-
mení o přerušení poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině poskytovatel zveřejní též v prosto-
rách dětské skupiny, které jsou přístupné rodiči.“.

23. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„§ 15

(1) Služba péče o dítě v dětské skupině může
být poskytována jen v prostorách uvedených v evi-
denci poskytovatelů. Prostory určené pro denní po-
byt a odpočinek dětí musí svou kapacitou odpovídat
potřebám a kapacitě dětské skupiny. Prostory, ve
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kterých je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, musí být uzpůsobeny tak, aby nedošlo
k ohrožení zdraví nebo života.

(2) Prostory uvedené v evidenci poskytovatelů
musí být během provozní doby dětské skupiny vy-
užívány jen k poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.

(3) V případě, že je služba péče o dítě v dětské
skupině poskytována ve více dětských skupinách
jednoho poskytovatele, musí být prostory určené
pro denní pobyt a odpočinek dětí jednotlivých dět-
ských skupin stavebně odděleny. Ostatní prostory
určené pro více dětských skupin jednoho poskyto-
vatele nemusí být stavebně odděleny a části těchto
prostor vyhrazené jednotlivým dětským skupinám
musí odpovídat kapacitě jednotlivých dětských sku-
pin.

(4) Prostory, které jsou určeny k poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině, mohou být
mimo provozní dobu dětské skupiny užívány k ji-
ným činnostem, pokud neohrožují zdraví nebo život
nebo nemají negativní vliv na provoz dětské skupiny.
Poskytovatel zajistí ihned po ukončení těchto jiných
činností úklid prostor.

(5) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly
splněny provozní podmínky a hygienické požadav-
ky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt
a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid
a nakládání s prádlem.

(6) Provozní podmínky a hygienické požadav-
ky na prostory podle odstavce 5 a rozsah úklidu
prostor, který je poskytovatel povinen zajistit podle
odstavce 4 věty druhé, stanoví ministerstvo vyhláš-
kou.

(7) Výjimky z hygienických požadavků stano-
vených prováděcím právním předpisem pro dětskou
skupinu do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím
nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povo-
lení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele
krajská hygienická stanice.

(8) Hygienické požadavky na prostory a provoz
dětské skupiny nad 12 dětí stanoví právní předpisy
upravující hygienické požadavky na prostory a pro-
voz13).

13) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro vý-
chovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

24. § 16 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„§ 16

(1) Ministerstvo udělí osobě na základě její žá-
dosti oprávnění, pokud splní podmínky stanovené
v § 5 odst. 1 a § 12.

(2) Žádost o udělení oprávnění lze podat také
prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva,
která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

(3) Osoba v žádosti o udělení oprávnění uvede

a) název dětské skupiny a její požadovanou kapa-
citu,

b) adresu místa poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině,

c) předpokládaný den započetí poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině.

(4) Součástí žádosti o udělení oprávnění je

a) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k ob-
jektu nebo prostorám, z něhož vyplývá opráv-
nění tento objekt nebo prostory užívat k posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině,

b) doklad prokazující splnění požadavků požární
ochrany20) zpracovaný osobou, které byla udě-
lena autorizace pro požární bezpečnost staveb
podle jiného právního předpisu,

c) závazné stanovisko krajské hygienické stanice
o splnění hygienických požadavků na stravo-
vání, prostory a provoz, v nichž bude poskyto-
vána služba péče o dítě v dětské skupině, stano-
vených tímto zákonem nebo jiným právním
předpisem,

d) smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo
potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpo-
vědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna,

e) doklad o bezúhonnosti osoby podle § 5a
odst. 3,

f) rámcový popis majetkového zajištění a financo-
vání poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
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20) § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení pod-
mínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky
č. 221/2014 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011
Sb.“.

25. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Rozhodnutí o udělení oprávnění se pí-
semně nevyhotovuje. Ministerstvo zapíše žadatele
do evidence poskytovatelů a o provedení zápisu ho
vyrozumí. Oprávnění vzniká dnem zápisu.“.

26. V § 17 odst. 2 a § 19 odst. 7 se slovo „zápis“
nahrazuje slovy „udělení oprávnění“.

27. § 18 zní:

„§ 18

(1) Poskytovatel je povinen ministerstvu ozná-
mit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které
jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění,
a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich
vzniku.

(2) Oznámení poskytovatele o změně kapacity
dětské skupiny, místa poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a názvu dětské skupiny podle od-
stavce 1 se považuje za žádost o změnu oprávnění
zapsaného v evidenci poskytovatelů. Rozhodnutí
o změně oprávnění se písemně nevyhotovuje. Minis-
terstvo zapíše změnu oprávnění do evidence posky-
tovatelů a poskytovatele o provedeném zápisu vy-
rozumí. Změna oprávnění vzniká dnem zápisu.“.

28. V § 19 odst. 2 písm. a) se text „§ 5 odst. 1“
nahrazuje slovy „§ 5 odst. 1 písm. a) a e)“.

29. V § 19 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) mu poskytovatel oznámí ukončení poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině; oznáme-
ní musí být ministerstvu doručeno nejpozději
3 měsíce přede dnem ukončení poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině.“.

30. V § 19 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění na žá-
dost poskytovatele nebo v případě, že poskytovatel
poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v roz-
poru s § 5 odst. 1 písm. b), c) nebo d), § 11 odst. 1,
§ 12 nebo 13.“.

31. V § 19 odst. 4 se slova „oprávnění vykoná-

vat“ nahrazují slovy „na základě oprávnění posky-
tovat službu péče o dítě v dětské skupině“.

32. V § 19 odst. 7 se slova „nejdříve 2“ nahra-
zují slovy „nejdříve 3“.

33. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

„§ 19a

(1) Ministerstvo může nařídit rozhodnutím na
místě okamžité přerušení poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině v případě porušení povin-
nosti podle tohoto zákona způsobem, který může
ohrozit život nebo zdraví dětí nebo pečujících osob.

(2) Písemné potvrzení o ústním vyhlášení ob-
sahuje uvedení důvodu přerušení a přiměřenou lhůtu
pro odstranění závadného stavu.

(3) Rozhodnutí lze s účinky oznámení posky-
tovateli ústně vyhlásit komukoliv, kdo na místě vy-
konává nebo zabezpečuje poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině.

(4) Je-li odstraněn závadný stav, na základě kte-
rého došlo k přerušení poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině, rozhodne ministerstvo na
žádost poskytovatele bez zbytečného odkladu, nej-
později do 15 dnů ode dne, kdy bylo odstranění zá-
vadného stavu prokázáno, o obnovení poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině.“.

34. V § 20 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) název dětské skupiny,“.

35. V § 20 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) údaj o počtu dětských skupin a jejich kapacitě,“.

36. V § 20 odstavec 4 zní:

„(4) Neveřejná část evidence poskytovatelů ob-
sahuje doklady, které jsou podle § 16 odst. 4 součástí
žádosti o udělení oprávnění.“.

37. V části první se za hlavu IV vkládá nová
hlava V, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 18 a 19 zní:

„HLAVA V

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY

§ 20a

(1) Poskytovatel má nárok na příspěvek na pro-
voz dětské skupiny, který se vyplácí ze státního roz-
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počtu a který je určen na pokrytí těchto výdajů spo-
jených s poskytováním služby péče o dítě v dětské
skupině, a to

a) mezd a platů, náhrad mezd a platů, odměn za
pracovní pohotovost, odměn za práci vykoná-
vanou na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr a odstupného, výdajů
na úhradu pojistného na sociální zabezpečení,
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a po-
jistného na veřejné zdravotní pojištění, přídělů
do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostat-
ních nákladů vyplývajících ze základních pra-
covněprávních vztahů a služebních poměrů
a odměn osob pečujících podle § 3 odst. 2
písm. i),

b) nákladů spojených se zajištěním povinného dal-
šího vzdělávání pečujících osob,

c) nákladů na stravování dětí, které je zajišťováno
poskytovatelem a které se řídí výživovými nor-
mami podle jiného právního předpisu18), není-li
dále stanoveno jinak; výživové normy pro děti
do 3 let věku stanoví ministerstvo vyhláškou,

d) dalších provozních nákladů.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny náleží
poskytovateli za kalendářní rok, v němž poskytuje
službu péče o dítě v dětské skupině, na kapacitní
místo, které je alespoň 3 souvislé hodiny během pro-
vozního dne obsazeno dítětem, jehož rodič, který
uzavírá smlouvu o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině, je zaměstnán, studuje v denní
formě studia, je evidován jako uchazeč o zaměstnání
nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, která
má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstna-
nosti, (dále jen „obsazené kapacitní místo“), za před-
pokladu, že má oprávnění a žádost o příspěvek na
provoz dětské skupiny, byla podána nejdříve dne
1. ledna kalendářního roku, na který poskytovatel
žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny, a nejpoz-
ději dne 31. ledna kalendářního roku, na který po-
skytovatel žádá o příspěvek na provoz dětské sku-
piny.

(3) Obsazenost kapacitního místa se prokazuje
na základě smlouvy o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině uzavřené mezi poskytovatelem a ro-
dičem dítěte, jímž je místo obsazeno. Poskytovatel je
povinen uchovávat smlouvy o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině během kalendářního

roku, za který příspěvek na provoz dětské skupiny
náleží, a dále ještě po dobu 10 let.

§ 20b

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny nená-
leží poskytovateli, kterým je organizační složka státu
nebo státní příspěvková organizace. Je-li poskytova-
telem příspěvková organizace zřízená územním
samosprávným celkem, příspěvek na provoz dětské
skupiny se poskytuje prostřednictvím kraje příspěv-
kové organizaci zřízené územním samosprávným
celkem, mimo finanční vztahy stanovené zřizovate-
lem.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny nená-
leží, pokud by jeho poskytnutí bylo v rozporu s pod-
mínkami pro poskytování veřejné podpory stanove-
nými právem Evropské unie nebo rozhodnutími
Evropské komise vydanými na jejich základě.

(3) Příspěvek na provoz dětské skupiny posky-
tovateli náleží, jen poskytuje-li službu péče o dítě
v dětské skupině o kapacitě alespoň 3 kapacitních
míst.

(4) Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i) nemá
nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny za ka-
pacitní místo, které je obsazeno dítětem, jehož je
rodičem.

§ 20c

(1) Pokud poskytovatel poskytuje službu péče
o dítě v dětské skupině ve více dětských skupinách,
stanoví se příspěvek na provoz dětské skupiny pro
jednotlivé dětské skupiny zvlášť.

(2) Nejde-li o okamžité přerušení poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině podle § 19a,
nemá přerušení poskytování služby péče o dítě v dět-
ské skupině, které není během příslušného kalendář-
ního roku v součtu delší než pětinásobek počtu pro-
vozních dnů v jednom kalendářním týdnu, na nárok
na příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši
vliv. Přerušení poskytování služby péče o dítě v dět-
ské skupině, které je během příslušného kalendář-
ního roku v součtu delší než pětinásobek provozních
dnů v jednom kalendářním týdnu, nemá na nárok na
příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši vliv,
pokud tak stanoví ministerstvo z důvodů zvláštního
zřetele hodných.

(3) Poskytovatel je povinen oznámit přerušení
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poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro-
střednictvím elektronické aplikace podle § 20j do pá-
tého dne kalendářního měsíce, který následuje po
kalendářním měsíci, během kterého došlo k přerušení
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

§ 20d

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny, není-li
dále stanoveno jinak, náleží na 1 plně obsazené ka-
pacitní místo v denní výši stanovené
a) jako část denního objemu běžných výdajů po-

dle § 20a odst. 1 písm. a), b) a d), je-li kapacitní
místo obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců
věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku,
normativem ve výši dané podílem 1,7násobku
normativu pro soukromé mateřské školy nebo
třídy s celodenním provozem, který je stanoven
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o po-
skytování dotací soukromým školám, předškol-
ním a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, a koeficientu 261,

b) jako část denního objemu běžných výdajů po-
dle § 20a odst. 1 písm. a), b) a d), je-li kapacitní
místo obsazené dítětem ode dne 1. září po do-
sažení 3 let věku do dne zahájení povinné školní
docházky, normativem ve výši dané podílem
normativu pro soukromé mateřské školy nebo
třídy s celodenním provozem, který je stanoven
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o po-
skytování dotací soukromým školám, předškol-
ním a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, a koeficientu 261,

c) jako část denního objemu běžných výdajů
podle § 20a odst. 1 písm. c), je-li kapacitní
místo obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců
věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku,
normativem ve výši dané podílem 1,7násobku
normativu pro školní jídelnu – výdejnu pro dítě
v mateřské škole, který je stanoven Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy podle
§ 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskyto-
vání dotací soukromým školám, předškolním
a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, a koeficientu 261,

d) jako část denního objemu běžných výdajů
podle § 20a odst. 1 písm. c), je-li kapacitní
místo obsazené dítětem ode dne 1. září po do-

sažení 3 let věku do dne zahájení povinné školní
docházky, normativem ve výši dané podílem
normativu pro školní jídelnu – výdejnu pro dítě
v mateřské škole, který je stanoven Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy podle
§ 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskyto-
vání dotací soukromým školám, předškolním
a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, a koeficientu 261.

(2) Za plně obsazené kapacitní místo se pova-
žuje kapacitní místo obsazené alespoň 5 hodin bě-
hem provozního dne. Je-li kapacitní místo obsazeno
méně než 5 hodin během provozního dne, náleží
příspěvek na provoz dětské skupiny na jedno obsa-
zené kapacitní místo v denní výši stanovené polovi-
nou normativů podle odstavce 1.

§ 20e

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny se vy-
plácí zálohově vždy na jednotlivé třetiny kalendář-
ního roku, nejpozději 25. února, jde-li o výplatu zá-
lohy na první třetinu kalendářního roku, 25. května,
jde-li o výplatu zálohy na druhou třetinu kalendář-
ního roku, a 25. září, jde-li o výplatu zálohy na třetí
třetinu kalendářního roku.

(2) Výše zálohy na jednotlivé třetiny kalendář-
ního roku se stanoví jako součin celkového počtu
obsazených kapacitních míst, který je veden v elek-
tronické aplikaci podle § 20j za všechny provozní
dny v měsíci lednu příslušného kalendářního roku,
jde-li o zálohu na první třetinu kalendářního roku,
nebo za všechny provozní dny v měsíci dubnu nebo
srpnu příslušného kalendářního roku, jde-li o zálohu
na druhou nebo třetí třetinu kalendářního roku,
počtu kalendářních měsíců příslušné třetiny kalen-
dářního roku, na které poskytovatel o příspěvek na
provoz dětské skupiny zažádal, a

a) normativu podle § 20d odst. 1 písm. a) nebo b),
nebo

b) součtu normativů podle § 20d odst. 1 písm. a)
a c) nebo b) a d), žádá-li poskytovatel o příspě-
vek na provoz dětské skupiny též na pokrytí
výdajů spojených s náklady na stravování dětí.

(3) Poskytovatel je povinen do pátého dne ná-
sledujícího kalendářního měsíce ministerstvu ozná-
mit prostřednictvím elektronické aplikace podle
§ 20j celkový počet obsazených kapacitních míst za
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všechny provozní dny předchozího kalendářního
měsíce.

(4) Po uplynutí příslušné třetiny kalendářního
roku se provede zúčtování příspěvku na provoz dět-
ské skupiny, a to tak, že se posoudí nárok na výplatu
příspěvku na provoz dětské skupiny za příslušnou
třetinu kalendářního roku, a je-li rozdíl mezi vypla-
cenou výší zálohy na příspěvek na provoz dětské
skupiny na příslušnou třetinu kalendářního roku
a výší příspěvku na provoz dětské skupiny na pří-
slušnou třetinu kalendářního roku

a) kladný, jde o přeplatek, o který se poskytovateli
poníží záloha na příspěvek na provoz dětské
skupiny na následující třetinu kalendářního
roku, nebo jde-li o vyúčtování zálohy příspěvku
na provoz dětské skupiny za třetí třetinu kalen-
dářního roku, poskytovatel přeplatek vrátí na
příjmový účet ministerstva do 31. ledna násle-
dujícího kalendářního roku,

b) záporný, jde o nedoplatek, který je poskytova-
teli vyplacen společně se zálohou na příspěvek
na provoz dětské skupiny na následující třetinu
kalendářního roku, nebo jde-li o nedoplatek za
třetí třetinu kalendářního roku, je poskytovateli
nedoplatek vyplacen nejpozději 15. února násle-
dujícího kalendářního roku.

§ 20f

(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny neprá-
vem přiznaný v nižší částce, než v jaké náleží, nevy-
placený nebo vyplacený v nižší částce, než v jaké
náleží, odepřený nebo přiznaný od pozdějšího data,
než od jakého náleží, se přizná nebo zvýší, a to ode
dne, od něhož příspěvek na provoz dětské skupiny
nebo jeho zvýšení náleží, a to pokud byl nárok na
příspěvek na provoz dětské skupiny uplatněn do
31. ledna kalendářního roku, který následuje po ka-
lendářním roce, za který příspěvek na provoz dětské
skupiny náleží.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny neprá-
vem přiznaný, vyplácený, nebo vyplácený ve vyšší
částce, než v jaké náleží, se odejme nebo se jeho vý-
plata zastaví nebo sníží, a to ode dne, od něhož pří-
spěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho snížení
náleží. Ustanovení odstavců 4 až 6 nejsou dotčena.

(3) Je-li zrušeno nebo pozastaveno oprávnění
během kalendářního roku, výplata příspěvku na pro-
voz dětské skupiny se zastaví ke dni zrušení nebo

pozastavení oprávnění a provede se k pátému dni
kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním
měsíci, v němž tato skutečnost nastala, zúčtování pří-
spěvku na provoz dětské skupiny za příslušnou tře-
tinu kalendářního roku. Bylo-li oprávnění zrušeno,
příspěvek na provoz dětské skupiny na třetinu ka-
lendářního roku, na kterou ještě nebyl vyplacen, se
odejme. Není-li dále stanoveno jinak, při zúčtování
příspěvku na provoz dětské skupiny se postupuje
obdobně podle § 20e odst. 4. Přeplatek je poskyto-
vatel povinen vrátit na výdajový účet ministerstva.

(4) Pokud poskytovatel přijal příspěvek na pro-
voz dětské skupiny nebo jeho část, ačkoliv musel
z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem
nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způso-
bil, že příspěvek na provoz dětské skupiny byl vy-
placen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen
částky neprávem přijaté vrátit. Poskytovatel přepla-
tek vrátí na výdajový účet ministerstva, nabyde-li
rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek právní moci
do konce příslušného kalendářního roku; nabyde-li
rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek právní moci
po skončení příslušného kalendářního roku, vrátí
poskytovatel přeplatek na příjmový účet minister-
stva.

(5) Nárok na vrácení příspěvku na provoz
dětské skupiny poskytnutého neprávem nebo v ne-
správné výši zaniká uplynutím 10 let ode dne, kdy
byl příspěvek na provoz dětské skupiny vyplacen.
Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném pro-
středku nebo o žalobě a po dobu řízení a provádění
výkonu rozhodnutí.

(6) O povinnosti vrátit příspěvek na provoz
dětské skupiny nebo jeho část podle odstavců 4 a 5
rozhoduje ministerstvo.

§ 20g

(1) O příspěvku na provoz dětské skupiny
a o zálohách na příspěvek na provoz dětské skupiny
rozhoduje a vyplácí je ministerstvo.

(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny a zá-
lohy na příspěvek na provoz dětské skupiny se vy-
plácí v české měně převodem na účet vedený v České
republice u poskytovatele platebních služeb určený
poskytovatelem, který o přiznání příspěvku na pro-
voz dětské skupiny požádal.
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§ 20h

(1) Řízení o přiznání příspěvku na provoz dět-
ské skupiny a o záloze na příspěvek na provoz dět-
ské skupiny na první třetinu kalendářního roku se
zahajuje na základě žádosti o přiznání příspěvku na
provoz dětské skupiny (dále jen „žádost o příspě-
vek“).

(2) Řízení o změně již přiznaného příspěvku na
provoz dětské skupiny, o zastavení jeho výplaty
nebo o jeho odnětí se zahajuje na žádost poskytova-
tele nebo z moci úřední.

(3) Žádosti podle odstavců 1 a 2 se podávají
prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20j.

(4) V žádosti o příspěvek poskytovatel uvede

a) jméno fyzické osoby, která je jménem práv-
nické osoby, která je žadatelem, oprávněna jed-
nat,

b) označení dětské skupiny, pro kterou žádá o pří-
spěvek na provoz dětské skupiny, a její kapa-
citu,

c) období, na které se o příspěvek na provoz dět-
ské skupiny žádá,

d) provozní dny,

e) údaj o tom, zda čerpá podporu de minimis po-
dle přímo použitelných předpisů Evropské unie
a v jaké výši.

§ 20i

(1) Rozhodnutí ve věcech příspěvku na provoz
dětské skupiny se písemně vyhotovuje jen v případě,
že

a) příspěvek na provoz dětské skupiny nebyl při-
znán nebo nebyl přiznán v požadovaném roz-
sahu,

b) příspěvek na provoz dětské skupiny byl ode-
jmut,

c) výplata příspěvku na provoz dětské skupiny
byla zastavena nebo

d) vznikl přeplatek.

(2) Nevyhotovuje-li se rozhodnutí ve věcech
příspěvku na provoz dětské skupiny písemně, učiní
se o něm pouze záznam do spisu a poskytovatel se
o něm písemně vyrozumí. Rozhodnutí podle věty
první nabývají vykonatelnosti provedením záznamu
do spisu. Rozhodnutí o záloze na příspěvek na pro-

voz dětské skupiny na druhou třetinu kalendářního
roku, rozhodnutí o záloze na příspěvek na provoz
dětské skupiny na třetí třetinu kalendářního roku
a rozhodnutí o nedoplatku v rámci vyúčtování za
třetí třetinu kalendářního roku je prvním úkonem
v řízení.

(3) Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 bude vy-
hotoveno písemně a oznámeno poskytovateli, jestli-
že o to požádá do 15 dnů ode dne doručení písem-
ného vyrozumění podle odstavce 2. Nestane-li se
tak, nabývá rozhodnutí právní moci marným uply-
nutím této lhůty.

(4) Rozhodnutí o příspěvku na provoz dětské
skupiny a o záloze na příspěvek na provoz dětské
skupiny na první třetinu kalendářního roku vydá
ministerstvo do 20. února kalendářního roku, na
který se o příspěvek žádá.

§ 20j

(1) Ministerstvo zajišťuje elektronickou aplikaci
pro podávání žádosti o příspěvek, žádostí o změnu
přiznaného příspěvku na provoz dětské skupiny,
o zastavení jeho výplaty nebo o jeho odnětí, ozná-
mení o celkovém počtu obsazených kapacitních míst
za všechny provozní dny v kalendářním měsíci,
oznámení změn skutečností rozhodných pro vznik
nároku na příspěvek na provoz dětské skupiny, čest-
ných prohlášení podle odstavců 4 a 5, oznámení pře-
rušení poskytování služby péče o dítě v dětské sku-
pině a pro vyúčtování příspěvku na provoz dětské
skupiny.

(2) Ministerstvo poskytne elektronickou apli-
kaci podle odstavce 1 poskytovatelům zapsaným
v evidenci poskytovatelů, kterým zřídí přístup do
elektronické aplikace ke dni zápisu poskytovatele
do evidence poskytovatelů.

(3) Podání žádosti o příspěvek na provoz dět-
ské skupiny a dalších podání učiněné prostřednic-
tvím elektronické aplikace podle odstavce 1, která
je přístupná způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup, má právní účinky vlastnoručního podpisu po-
skytovatele.

(4) Poskytovatel je povinen prostřednictvím
elektronické aplikace podle odstavce 1 podat ozná-
mení změn skutečností rozhodných pro vznik ná-
roku na příspěvek na provoz dětské skupiny včetně
oznámení o celkovém počtu obsazených kapacitních
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míst za všechny provozní dny kalendářního měsíce
do pátého dne bezprostředně následujícího kalendář-
ního měsíce.

(5) Pro účely prokázání obsazenosti kapacit-
ního místa prostřednictvím elektronické aplikace
podle odstavce 1 lze předložení smlouvy o poskyto-
vání služby péče o dítě v dětské skupině podle § 20a
odst. 3 nahradit čestným prohlášením poskytovatele.
Poskytovatel je povinen v čestném prohlášení podle
věty první uvést tyto údaje ze smlouvy o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum na-
rození dítěte,

b) dny v týdnu a dobu v průběhu dne, po kterou
dítě v dětské skupině pobývá,

c) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze
smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dět-
ské skupině,

d) zda je stravování dítěte zajištěno poskytovate-
lem za dodržení výživových norem, je-li žádáno
o příspěvek na provoz dětské skupiny na po-
krytí nákladů spojených se stravováním.

(6) Poskytovatel dokládá čestným prohlášením
prostřednictvím elektronické aplikace podle od-
stavce 1 též skutečnost, že mu rodič dítěte, jímž je
kapacitní místo obsazeno, doložil doklad podle § 11
odst. 4, a jde-li o poskytovatele podle § 3 odst. 2
písm. i), skutečnost, že není rodičem dítěte, jemuž
službu péče o dítě v dětské skupině poskytuje.

(7) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od
orgánu sociálního zabezpečení údaj o vzniku a trvání
povinnosti osoby samostatně výdělečně činné platit
zálohy na pojistné důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti.

§ 20k

Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy
týkající se čerpání příspěvku na provoz dětské sku-
piny odděleně od ostatních účetních záznamů.

§ 20l

Na příspěvek na provoz dětské skupiny se ne-
vztahují ustanovení zákona o rozpočtových pra-
vidlech o dotacích.

18) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů.

19) § 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací sou-
kromým školám, předškolním a školským zařízením, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hla-
vy VI a VII.

38. § 21 zní:

„§ 21

(1) Plnění povinnosti poskytovatele zajistit hy-
gienické požadavky na prostory, v nichž je posky-
tována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygie-
nické požadavky na provoz služby péče o dítě v dět-
ské skupině podle § 5 odst. 1 písm. c), plnění pod-
mínky zdravotní způsobilosti pečující osoby podle
§ 5b, plnění povinnosti uchovávat lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti pečující osoby podle § 5b
odst. 5, plnění hygienických požadavků na stravo-
vání podle § 8, plnění povinnosti poskytovatele
podle § 11 odst. 1 písm. h) a plnění hygienických
požadavků na prostory a provoz podle § 15 kontro-
lují krajské hygienické stanice.

(2) Dodržování standardů kvality péče posky-
tovatelem a financování poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině prostřednictvím příspěvku
na provoz dětské skupiny kontroluje ministerstvo.
Nedodržuje-li poskytovatel standardy kvality péče,
je ministerstvo oprávněno uložit poskytovateli opa-
tření k nápravě zjištěných nedostatků; poskytovatel
je povinen ve stanovené lhůtě plnit uložené opatření
k nápravě. Lhůtu stanoví ministerstvo s ohledem na
závažnost zjištěných nedostatků a časovou nároč-
nost na jejich odstranění; lhůta nesmí být kratší než
7 dnů.

(3) Státní úřad inspekce práce, oblastní inspek-
toráty práce a krajské hygienické stanice doloží mi-
nisterstvu všechna jimi vydaná pravomocná rozhod-
nutí o porušení povinností stanovených tímto záko-
nem nebo na základě tohoto zákona, anebo stano-
vených jiným právním předpisem, pokud jde o po-
vinnosti související s poskytováním služby péče
o dítě v dětské skupině, do 30 dnů ode dne nabytí
jejich právní moci.

(4) Zaměstnanec nebo státní zaměstnanec
v krajské hygienické stanici je oprávněn vstupovat
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do prostor, v nichž je poskytována služba péče o dítě
v dětské skupině, za účelem kontroly splnění hy-
gienických požadavků na stravování, prostory a pro-
voz.“.

39. § 22 včetně nadpisu zní:

„§ 22

Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině
v rozporu s § 5 odst. 2 písm. a) nebo b), § 5
odst. 3 nebo § 5a,

b) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině
v rozporu s § 5 odst. 1 písm. c) nebo § 5b,

c) v rozporu s § 5c nezajistí další vzdělávání peču-
jící osoby,

d) v rozporu s § 21 odst. 2 nesplní opatření k ná-
pravě nedostatků zjištěných při kontrole do-
držování standardů kvality péče,

e) v rozporu s § 7

1. překročí nejvyšší možnou kapacitu dětské
skupiny, nebo

2. nedodrží stanovený počet pečujících osob,

f) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině
v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3,

g) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje plán vý-
chovy a péče,

h) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. h) nevede v evi-
denci dětí lékařský posudek o zdravotní způso-
bilosti dítěte nebo doklad o tom, že se dítě pod-
robilo stanoveným pravidelným očkováním
nebo že je proti nákaze imunní anebo že se ne-
může očkování podrobit pro kontraindikaci,

i) v rozporu s § 15

1. poskytuje službu péče o dítě v dětské sku-
pině v jiných prostorách, než které jsou sta-
novené v evidenci poskytovatelů, nebo pro-
story dětské skupiny neodpovídají potřebám
a kapacitě dětské skupiny,

2. využívá prostory uvedené v evidenci posky-
tovatelů k poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině během provozní doby dět-
ské skupiny k jiným činnostem,

3. nezajistí, aby byly prostory pro denní pobyt
a odpočinek dětí jednotlivých dětských sku-

pin stavebně odděleny od prostor pro denní
pobyt a odpočinek jiných dětských skupin,

4. nezajistí, aby části ostatních prostor využí-
vané více dětskými skupinami jednoho po-
skytovatele vyhrazené jednotlivým dětským
skupinám odpovídaly kapacitě jednotlivých
dětských skupin,

5. využívá mimo provozní dobu dětské sku-
piny prostory, které jsou určeny k poskyto-
vání služby péče o dítě v dětské skupině,
k činnostem, které ohrožují zdraví nebo ži-
vot nebo které mají negativní vliv na provoz
dětské skupiny, nebo nezajistí úklid prostor,
které jsou určeny k poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině, jsou-li tyto prostory
využívány k jiným činnostem, než je posky-
tování služby péče o dítě v dětské skupině,
ihned po ukončení těchto činností v rozsahu
stanoveném v prováděcím právním předpise,
nebo

6. nezajistí, aby byly splněny provozní pod-
mínky nebo hygienické požadavky na pro-
story a provoz dětské skupiny upravené pro-
váděcím právním předpisem,

j) v rozporu s § 18 neoznámí všechny změny tý-
kající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny
pro žádost o udělení oprávnění, nebo do 15 dnů
ode dne vzniku změn týkajících se údajů a do-
kladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení
oprávnění, nepředloží doklady o těchto změ-
nách,

k) uvede v elektronické aplikaci podle § 20j ne-
pravdivé údaje o počtu obsazených kapacitních
míst,

l) v rozporu s § 20c odst. 3 neoznámí přerušení
poskytování služby péče o dítě v dětské sku-
pině.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písme-
ne d), e) nebo l),

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k),

c) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmen a)
až c), f) až j).“.

40. V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) v rozporu s § 5 odst. 7
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1. nepoužívá v názvu služby péče o dítě v dětské
skupině označení „dětská skupina“,

2. používá v názvu služby péče o dítě označení
„dětská skupina“, aniž je poskytovatelem,“.

Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písme-
na d) až m).

41. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene e),
f) nebo m),

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene l),

c) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmen a),
b), d) a g) až k),

d) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c).“.

42. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce
práce, pokud se v odstavcích 2 a 3 nestanoví jinak.

(2) Přestupky podle § 22 odst. 1 písm. d), k) a l)
projednává ministerstvo.

(3) Přestupky podle § 22 odst. 1 písm. b), f), h)
a i) projednává krajská hygienická stanice.“.

43. V § 23 odst. 2 se slova „písm. d), k) a l)“
nahrazují slovy „písm. c), e), l) a m)“.

44. V § 23 odst. 3 se slova „f), h) a i)“ nahrazují
slovy „g), i) a j)“.

45. § 26 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské sku-
pině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí
podle § 5 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 5 zákona č. 247/
/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. října
2021, není-li dále stanoveno jinak.

2. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské sku-
pině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů
přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, je po-
vinen splnit podmínky podle § 5 odst. 1 písm. c) a d)

a předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí do-
klad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské sku-
pině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je po-
vinen splnit podmínky podle § 5 odst. 3, 4 a 5 zá-
kona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do dne
1. října 2024.

4. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské sku-
pině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů
nejpozději ke dni 30. září 2021, je povinen splnit
podmínky podle § 5 odst. 3, 4, 5 a 7 zákona
č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne 1. čer-
vence 2022, nejpozději do dne 1. října 2024.

5. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské sku-
pině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů
nejpozději ke dni 30. září 2021, je povinen splnit
podmínku podle § 5 odst. 6 zákona č. 247/2014
Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2022, nej-
později do dne 1. října 2026.

6. Organizační složka státu, která byla zapsána
do evidence poskytovatelů přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nemusí mít souhlas správce ka-
pitoly státního rozpočtu podle rozpočtových pravi-
del, jíž je příslušná organizační složka státu součástí,
se zápisem do evidence poskytovatelů. Státní pří-
spěvková organizace nebo příspěvková organizace
zřízené územním samosprávným celkem, které byly
zapsány do evidence poskytovatelů přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona, nemusí mít souhlas
zřizovatele nebo toho, kdo vůči ní plní funkci zřizo-
vatele podle rozpočtových pravidel, se zápisem do
evidence poskytovatelů.

7. Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona podle § 16 zákona č. 247/2014 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se
dokončí a práva a povinnosti s ním související se
posuzují podle zákona č. 247/2014 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině,
který byl zapsán do evidence poskytovatelů na zá-
kladě řízení uvedeného ve větě první, je povinen za-
jistit požadavky požární ochrany podle § 5 odst. 1
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písm. d) a předložit Ministerstvu práce a sociálních
věcí doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona
č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Nárok na příspěvek na provoz dětské sku-
piny ze státního rozpočtu podle zákona č. 247/
/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, vzniká nejdříve za kalendářní
rok 2022.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zá-
kona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zá-
kona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona

č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb.,
zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zá-
kona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona
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č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona
č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona
č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona
č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona
č. 450/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona
č. 543/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona
č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021 Sb., zákona
č. 251/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona
č. 286/2021 Sb. a zákona č. 297/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 35bb odst. 6 písmeno b) zní:

„b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
podle zákona upravujícího poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné za-
řízení v zahraničí a“.

2. V § 35bb odst. 6 písm. c) bod 1 zní:

„1. zařízením služby péče o dítě v dětské sku-
pině podle zákona upravujícího poskyto-
vání služby péče o dítě v dětské skupině,
nebo“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů fyzic-
kých osob za zdaňovací období započatá přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro
práva a povinnosti s nimi související, se použije zá-
kon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října
2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I bo-
du 11 a ustanovení části první čl. II bodů 4 a 5, která
nabývají účinnosti dnem 1. července 2022, a ustano-
vení části první čl. I bodů 13, 40, 41, 43 a 44, která
nabývají účinnosti dnem 1. října 2024.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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330

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiště-
ní, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015
Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zá-
kona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/
/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/
/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/
/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/
/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 315/
/2019 Sb., zákona č. 255/2020 Sb., zákona č. 300/
/2020 Sb., zákona č. 438/2020 Sb., zákona č. 540/
/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/
/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „člena domácnosti

nebo péče o něj“ nahrazují slovy „jiné fyzické osoby
nebo péče o ni“.

2. V § 3 písm. l) se slova „člena domácnosti“
nahrazují slovy „fyzickou osobu v případech uvede-
ných v § 39“.

3. V § 38a odstavec 3 zní:

„(3) Otcovská náleží, pokud nástup na otcov-
skou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte
nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Jde-li o naro-
zené dítě, období podle věty první se prodlužuje
o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno
ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky
dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne
narození dítěte; za den hospitalizace se považuje
též den přijetí dítěte do zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče
a den propuštění z takového zařízení.“.

4. V § 38b odst. 1 se slova „1 týden“ nahrazují
slovy „2 týdny“.

5. V § 38b odstavec 2 zní:

„(2) Podpůrčí doba u otcovské začíná nástupem
na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem,
který pojištěnec určí v období podle § 38a odst. 3.
Jestliže hospitalizace dítěte vznikla nebo trvá v den
dosažení šestého týdne ode dne narození dítěte, ná-
stup na otcovskou nastává též dnem, který pojištěnec
určí v období počínajícím propuštěním dítěte z hos-
pitalizace; délka tohoto období odpovídá počtu dnů
hospitalizace, které připadly do období 6 týdnů ode
dne narození dítěte. Nastoupit na otcovskou podle
věty druhé lze nejdéle do jednoho roku věku dí-
těte.“.

6. V § 39 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „ji-
ného člena domácnosti, jehož“ nahrazují slovy „jiné
fyzické osoby, jejíž“ a slova „členky domácnosti“ se
nahrazují slovem „ženy“.

7. V § 39 odst. 2 se slova „dítě mladší 10 let
rodičem“ nahrazují slovy „příbuzného v linii pří-
mé88) a sourozence zaměstnance nebo ošetřování
manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného
partnera (registrované partnerky) zaměstnance, ro-
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dičů manžela (manželky) nebo registrovaného part-
nera (registrované partnerky) zaměstnance“.

Poznámka pod čarou č. 88 zní:

„88) § 772 občanského zákoníku.“.

8. V § 41a odst. 2 písm. a) se slova „7 kalendář-
ních dnů po sobě jdoucích“ nahrazují slovy „4 ka-
lendářní dny po sobě jdoucí“.

9. V § 41a se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Ošetřovanou osobou se pro účely dlouho-
dobého ošetřovného dále rozumí fyzická osoba
v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování
paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím pro-
středí; v tomto případě se podmínka hospitalizace
nevyžaduje.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstav-
ce 4 až 9.

10. V § 41a odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahra-
zují slovy „odstavce 4“ a slova „odstavci 3“ se na-
hrazují slovy „odstavci 4“.

11. V § 41a odst. 8 se slova „5 a 6“ nahrazují
slovy „6 a 7“.

12. V § 43 odst. 2 písm. b) se slova „jiného
člena domácnosti“ nahrazují slovy „jinou fyzickou
osobu“.

13. V části čtvrté se v nadpisu hlavy IV za slova
„PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ,“ vkládá
slovo „OTCOVSKÉ,“.

14. V části čtvrté hlavě IV se za díl 1 vkládá
nový díl 2, který včetně nadpisu zní:

„Díl 2

Posuzování zdravotního stavu pro účely otcovské

§ 67a

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních slu-
žeb lůžkové péče je povinen

a) na žádost pojištěnce nebo matky dítěte potvrdit
na předepsaném tiskopise dobu hospitalizace
dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte
nebo matky dítěte; v tomto potvrzení je povi-
nen vyznačit den přijetí a den propuštění dítěte
z hospitalizace,

b) plnit povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené
v § 61 odst. 1 písm. t) a w).“.

Dosavadní díly 2 až 4 se označují jako díly 3 až 5.

15. V § 72b se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Je-li ošetřovanou osobou osoba v inkurabilním
stavu, potřeba dlouhodobé péče vzniká dnem,
v němž ji ošetřující lékař poskytovatele zdravotních
služeb, který pro uvedený stav poskytuje ošetřované
osobě zdravotní služby, zjistil.“.

16. V § 72b se na konci odstavce 2 doplňují
věty „Nebylo-li rozhodnutí o vzniku potřeby dlou-
hodobé péče vydáno v den propuštění ošetřované
osoby z hospitalizace, rozhodne ošetřující lékař po-
skytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzni-
ku potřeby dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů
ode dne podání žádosti. Žádost lze podat do 8 dnů
po dni propuštění ošetřované osoby z hospitaliza-
ce; k později podaným žádostem se nepřihlíží. Je-li
ošetřovanou osobou osoba v inkurabilním stavu,
rozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče na žá-
dost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce,
opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou
ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb,
který pro inkurabilní stav poskytuje ošetřované
osobě zdravotní služby.“.

17. V § 72b odst. 3 se za slova „lůžkové péče“
vkládají slova „nebo poskytovatel zdravotních slu-
žeb, který pro inkurabilní stav poskytuje ošetřované
osobě zdravotní služby,“.

18. V § 72d odst. 2 písm. b) a v odstavci 3 se
text „72g“ nahrazuje textem „§ 72g odst. 1“.

19. V § 72f písm. a) a v § 138a odst. 1 písm. u)
se slova „v den propuštění ošetřované osoby z hospi-
talizace“ nahrazují slovy „podle § 72b odst. 2“.

20. V § 72f písm. b) se slova „v den propuštění
z hospitalizace“ nahrazují slovy „podle § 72b
odst. 2“.

21. V § 72g písm. a) se za slova „ošetřovaných
osob,“ vkládají slova „u nichž rozhodl o vzniku
potřeby dlouhodobé péče nebo“.

22. V § 72g písm. i) se za slova „díl tiskopisu“
vkládají slova „o vzniku potřeby dlouhodobé péče
nebo“ a za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova
„o vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo“.

23. V § 72g se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních
služeb ambulantní péče, který pro inkurabilní stav
poskytuje ošetřované osobě zdravotní služby, je dále
povinen
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a) na žádost ošetřované osoby v inkurabilním sta-
vu, jejího zákonného zástupce, opatrovníka ne-
bo osoby určené ošetřovanou osobou rozhod-
nout o vzniku potřeby dlouhodobé péče a na
rozhodnutí o vzniku této potřeby vyznačit
den vzniku potřeby dlouhodobé péče podle
§ 72b odst. 1 věty druhé, statistickou značku
diagnózy, která je příčinou potřeby dlouhodobé
péče, údaj, že se jedná o inkurabilní stav, mís-
to trvalého pobytu5) ošetřované osoby, a jde-li
o cizince, místo hlášeného pobytu6) v České re-
publice nebo obdobného pobytu v cizině a ter-
mín příští lékařské kontroly,

b) předat ošetřované osobě v inkurabilním stavu,
jejímu zákonnému zástupci, opatrovníkovi
nebo osobě určené ošetřovanou osobou roz-
hodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče
a příslušné díly rozhodnutí o potřebě dlouho-
dobé péče, a to v den, kdy byly vydány.“.

24. V § 74 odst. 1 písm. b) se za slova „pra-
covní neschopnosti“ vkládá slovo „ , otcovské“.

25. V § 74 odst. 2 se za slova „pro kontrolu
posuzování“ vkládá slovo „otcovské,“.

26. V § 83 odst. 2 písm. d) se za slovo „lékaře,“
vkládají slova „jde-li o potvrzení doby hospitalizace
dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo
matky dítěte pro účely otcovské, nebo“.

27. V § 84 odst. 2 písm. u) se text „odst. 3“ na-
hrazuje textem „odst. 4“.

28. V § 84 odst. 3 písm. a), v § 95 odst. 1
písm. d) a v § 158 písm. b) se slova „člena domác-
nosti“ nahrazují slovy „fyzické osoby v případech
uvedených v § 39“.

29. V § 109 odst. 6 se slova „odst. 3 nebo
odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 4 nebo odst. 5“.

30. V § 109 se na konci odstavce 8 doplňuje
věta „Pro výplatu otcovské v případě uvedeném
v § 38b odst. 2 větě druhé je třeba na předepsaném
tiskopise osvědčit dobu hospitalizace dítěte ze zdra-
votních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte
a den propuštění dítěte z hospitalizace, které spadají
do období 6 týdnů ode dne narození dítěte.“.

31. V § 138 odst. 1 písm. a), b), c), h), p), q) a r)
a v § 138a odst. 1 písm. b), g), i) a w) se text „§ 72g“
nahrazuje textem „§ 72g odst. 1“.

32. V § 138a odst. 1 písm. r) se za text „§ 67
písm. c)“ vkládají slova „nebo § 67a písm. b)“.

33. V § 138a odst. 1 písm. u) se za text „§ 72f

písm. a)“ vkládají slova „nebo § 72g odst. 2
písm. a)“.

34. V § 138a odst. 1 se na konci písmene w)
doplňují slova „anebo § 72g odst. 2 písm. b)“.

35. V § 138a se na konci odstavce 1 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y) v rozporu s § 67a písm. a) nepotvrdí na přede-
psaném tiskopise dobu hospitalizace dítěte,
nebo nevyznačí v tomto potvrzení den přijetí
a den propuštění dítěte z hospitalizace.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při uplatňování nároku na dávku otcovské
poporodní péče, vystavování příslušných dokladů
a při kontrole se postupuje podle zákona č. 187/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, i tehdy, pokud se dítě narodilo
v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona. Jestliže podpůrčí doba u dávky otcov-
ské poporodní péče skončila přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon
nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů
ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte
do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho
týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal
v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode
dne převzetí dítěte do péče.

2. Za období přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona ošetřující lékař poskytovatele zdravot-
ních služeb lůžkové péče na žádost pojištěnce nebo
matky dítěte potvrdí na předepsaném tiskopise dobu
hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně
dítěte nebo matky dítěte a vyznačí den přijetí a den
propuštění dítěte z hospitalizace, jde-li o období
6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Při nesplnění nebo porušení povinnosti po-
dle bodu 2 se postupuje podle zákona č. 187/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

4. Vznikla-li potřeba ošetřování nebo péče
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nárok
na ošetřovné zaměstnanci nevznikl pouze z důvodu
nesplnění podmínky uvedené v § 39 odst. 2 zákona
č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na ošetřovné
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
v tento den potřeba ošetřování nebo péče trvá, a po-
kud je splněna podmínka uvedená v § 39 odst. 2 zá-
kona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne na-

Sbírka zákonů č. 330 / 2021Částka 143 Strana 3919



bytí účinnosti tohoto zákona. Podpůrčí doba počíná
od prvního dne vzniku potřeby ošetřování nebo péče
a rozhodné období se určuje ke dni vzniku potřeby
ošetřování nebo péče. Orgán nemocenského pojiště-
ní rozhodne o nároku zaměstnance na ošetřovné
v případech podle věty první až ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

5. Podle § 41a odst. 2 písm. a) zákona č. 187/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se postupuje i tehdy, pokud
v den nabytí účinnosti tohoto zákona trvala hospita-
lizace ošetřované osoby aspoň 4 kalendářní dny po
sobě jdoucí.

6. Podle § 72b odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se postupuje i tehdy, pokud den propuštění
ošetřované osoby z hospitalizace do domácího pro-
středí spadá do období 15 kalendářních dnů přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; žádost lze
podat nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III

V § 37 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 458/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákonného opatření Se-
nátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 148/2017 Sb. a zákona
č. 310/2017 Sb., se slova „jiného člena domácnosti“
nahrazují slovy „ošetřování jiné fyzické osoby v pří-
padech uvedených v § 39 zákona o nemocenském
pojištění“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. IV

V § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 424/
/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 281/
/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 24/

/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 305/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 220/
/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 361/
/2011 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákonného opa-
tření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 148/2017 Sb.
a zákona č. 310/2017 Sb., se slova „jiného člena do-
mácnosti“ nahrazují slovy „ošetřování jiné fyzické
osoby“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o obcích

Čl. V

V § 72 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se
slova „člena domácnosti nebo péče o něj“ nahrazují
slovy „fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let
podle zákona o nemocenském pojištění“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o krajích

Čl. VI

V § 47 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se
slova „člena domácnosti nebo péče o něj“ nahrazují
slovy „fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let
podle zákona o nemocenském pojištění“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. VII

V § 53 odst. 6 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se slova
„člena domácnosti nebo péče o něj“ nahrazují slovy
„fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let podle
zákona o nemocenském pojištění“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. VIII

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
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č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 247/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 181/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 235/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb.,
zákona č. 163/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb.,
se mění takto:

1. V § 66 odst. 5 se slova „ošetřuje-li nemoc-
ného člena rodiny“ nahrazují slovy „ošetřuje nebo
pečuje o fyzickou osobu v případech uvedených
v § 39 zákona o nemocenském pojištění“ a slova
„ošetřování nemocného člena rodiny“ se nahrazují
slovy „ošetřování fyzické osoby v případech uvede-
ných v § 39 zákona o nemocenském pojištění“.

2. V § 70 odst. 2 písm. f) se slova „jiného ne-
mocného člena rodiny, jestliže jeho“ nahrazují slovy
„jiné fyzické osoby v případech uvedených v § 39
zákona o nemocenském pojištění, jestliže její“.

3. V § 71 odst. 2 se slova „nemocného člena
rodiny“ nahrazují slovy „fyzické osoby v případech
uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákoníku práce

Čl. IX

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zá-
kona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona

č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona
č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona
č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona
č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona
č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb. a zákona
č. 251/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 47, § 53 odst. 1 písm. f), § 191 a 363 se
slova „jiného člena domácnosti“ nahrazují slovy
„jiné fyzické osoby“.

2. V § 219 odst. 1 se slova „nebo ošetřuje-li
nemocného člena rodiny“ nahrazují slovy „ , ošetřu-
je-li nebo pečuje-li o fyzickou osobu v případech
uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění“
a slova „ošetřování nemocného člena rodiny“ se na-
hrazují slovy „ošetřování fyzické osoby nebo péče
o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemo-
cenském pojištění“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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