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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 10. 2014 DO 31. 1. 2015

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 10. 2014 – 31. 1. 2015

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Zákon zavádí nový typ služby péče o dítě předškol-
ního věku, tzv. službu péče o dítě v dětské skupině. 
Upravuje podmínky, za nichž je služba poskytována, 
podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby  
a s tím spojený výkon veřejné správy. Oprávnění k posky-
tování služby vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnic-
ké osoby do evidence poskytovatelů, zápis provádí na zá-
kladě žádosti a při splnění podmínek Ministerstvo práce  
a sociálních věcí. K žádosti o zápis se přikládá mj. závaz-
né stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygi-
enických požadavků na stravování, prostory a provoz,  
v nichž bude služba poskytována. Kontrolu plnění pod-
mínek stanovených zákonem provádějí krajské hygienic-
ké stanice, jímž náleží kontrola plnění hygienických po-
žadavků na stravování dle § 8 zákona a hygienických po-
žadavků na prostory a provoz dle § 15 zákona. Ostatní 

kontrola náleží Státnímu úřadu inspekce práce a oblast-
ním inspektorátům práce. 

Zákon v části třetí novelizuje i související ustanove-
ní zákona o ochraně veřejného zdraví, a to § 7 odst. 1, 
§ 23 odst. 1 a dále i § 50; podle posledně jmenovaného 
je poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině po-
vinen přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanove-
ným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti ná-
kaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro tr-
valou kontraindikaci.

Uveřejněno v částce 105/2014 Sbírky zákonů, rozesláno 
(platnost ode dne): 14. 11. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 29. 11. 2014.

Část 36. novelizuje zákon o ochraně veřejného zdra-
ví, kdy v § 80 odst. 8 zákona se upravuje postavení hlav-
ního hygienika České republiky v souvislosti s účinností 
zákona o státní službě a v § 82 odst. 1 zákona se výběr, 
jmenování a odvolání ředitelů krajské hygienické stani-
ce podřazuje pod zákon o státní službě.

Uveřejněno v částce 106/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 14. 11. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2015.

Zákon č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony

Zákonem se mj. mění i zákon o ochraně veřejného 
zdraví, a to § 21a, kdy se zpřísňují požadavky pro pro-
vozní řády ubytovacích služeb v případě, kdy je ubyto-
vání v zařízeních poskytováno na dobu delší než dva 
měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích. Pod-
le přechodných ustanovení je povinností upravit stáva-
jící provozní řády v těchto případech nejdéle do tří mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. U těchto 
ubytovacích zařízení jsou pak krajské hygienické stani-

ce na vyžádání oprávněny sdělovat Úřadu práce indivi-
duální údaje vztahující se k fyzickým osobám a předá-
vat jim potřebné údaje. 

Uveřejněno v částce 107/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 19. 11. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2015, vyjmenovaná ustanovení 
pak 19. 11. 2014.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 278/2014 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidel-
ná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

V návaznosti na § 80 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizač-
ní komise antigenní složení očkovacích látek pro pra-
videlná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015.

Uveřejněno v částce 113/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 28. 11. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 28. 11. 2014.
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JUDr. Eva Nekvindová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče  

o dítě v dětské skupině, rozlišuje, pokud jde o požadav-
ky na prostory a provoz těchto zařízení, dětské skupi-
ny do 12 dětí a nad 12 dětí. Poskytovatel služby péče  
o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou sku-
pinu nad 12 dětí, musí splnit požadavky stanovené v § 
7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcí vyhlášce  

č. 410/2005 Sb. Pro dětskou skupinu do dvanácti dětí 
stanovuje požadavky tato vyhláška. 

Uveřejněno v částce 114/2014 Sbírky zákonů, rozesláno (plat-
nost ode dne): 2. 12. 2014.

Účinnosti nabývá dnem 2. 12. 2014.


