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SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

498. 

USNESENÍ SENÁTU 

ze 16. schůze, konané dne 26. ledna 2012 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
/senátní tisk č. 271/ 
 
 
Senát 
 

 
I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, 
uvedených v příloze tohoto usnesení;  

II. pověřuje senátorku Alenu Dernerovou a senátora Jana Žaloudíka odůvodněním 
usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Miroslav Škaloud  v. r. 
ověřovatel Senátu 

 



Příloha k usnesení č. 498 

 

Pozměňovací  návrhy  

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. V čl. I v bodě 4  slova  „v Praze a Ostravě” nahradit slovy „v Ústí nad Labem a v Ostravě”.   

2.  V čl. II v  bodě 1 za slova „Zdravotní ústavy se sídlem v“ vložit slovo „Praze,“,  slova  
„Ústí nad Labem,”  vypustit a slova „zanikají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahradit 
slovy  „se zrušují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

3.  V čl. II  body 2 a 3  upravit takto:  

„2.  Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních 
vztahů, které mají ke dni svého zrušení zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých 
Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a v Pardubicích uvedené 
v bodě 1, přecházejí na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, který je jejich 
nástupnickou organizací. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona  dále přechází na Zdravotní 
ústav se sídlem v Ústí nad Labem veškeré závazky, které měly uvedené zdravotní ústavy ke 
dni svého zrušení, jakož i příslušnost hospodařit s veškerým majetkem České republiky, 
s nímž byly tyto zdravotní ústavy příslušné hospodařit. 

3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních 
vztahů, které mají ke dni svého zrušení zdravotní ústavy se sídlem v Jihlavě, Brně, Olomouci 
a ve Zlíně uvedené v bodě 1, přecházejí na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který je jejich 
nástupnickou organizací. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dále přechází na Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě veškeré závazky, které měly uvedené zdravotní ústavy ke dni svého 
zrušení, jakož i příslušnost hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byly 
tyto zdravotní ústavy příslušné hospodařit.“. 

4.  V čl. II  v bodech  4 a 5 slovo „zániku“ nahradit slovem „zrušení“.  

5.  V čl. II  v bodě 6 slovo „zaniklých“ nahradit slovem „zrušených“.  
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