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Mapa legislativy k AT včetně námětů na legislativní změny 

Diagram Mapa legislativy k AT diagram 

 

Oblast sociálních služeb 

Zákon o sociálních službách 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 108/2000 Sb., o sociálních službách  

 

 

Plánování sociálních služeb na základě vývoje v území 

Plánování rozvoje sociálních služeb se neobejde bez zbnalosti a využití demografického 

vývoje v daném území. Mělo by být podrobněji specifikováno, proč provádět plánování, jak 
jej provádět a na základě čeho. Lépe provázat plánování s demografickou situací a vývoje v 
daném území. 

Poskytování sociálních služeb za účelem zlepšení kvality života  

Do úvodních ustanovení zákona i do samotného účelu poskytování sociálních služeb by 

bylo vhodné daleko více zdůraznit, že výsledkem sociální služby má být zvýšení kvali ty 
života a to i s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatele, ale i k individuálním kritériím 

kvality života. Stále převládá názor, že službu poskytujeme "protože je někdo méně 
samostatný či postižený" a nikoliv pro zlepšování kvality života jedince a jeho okolí. 

Přepnutí klasifikace jednotlivých sociálních služeb na okruhy služeb s 

širším rámcem 

Stávající klasifikace 36 sociálních služeb je z dnešního moderního pohledu služby jako 
komplexního souboru činností nevyhovující. Původně mělo i MPSV plány na přepnutí 

klasifikace ze zákonem striktně vyjmenovaných služeb spíše na několik okruhů, v nichž by 
se služby definovaly individuálně. Vesměs jsou pro změnu klasifikace služeb možné dvě 
cesty: 

1. Stanovení okruhů služeb a individuální sjednání rozsahu činností v rámci těchto okruhů  
2. Stanovení okruhů služeb v zákoně a specifikace jednotlivých služeb jejich seznamem 

vyhlašovaným MPSV (formou vyhlášky či formou vyhlášení ve věstníku).  
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Typologie služeb brání rozvoji a inovacím 

Současná úprava typologie sociálních služeb brání rozvoji nových služeb, integraci služeb 
ve prospěch klienta. Lze registrovat pouze službu uvedenou v zákoně. MPSV nemá prostor 

na ověřování nových služeb, obdobně chybí prostor pro podporu nových poskytovatelů. 
Procesy registrace i přiznání dotace na poskytování služeb jsou velmi rigidní k potřebě 
inovací. 

U služby tísňové péče ji přepnout do komplexní péče pro zvýšení kvality 

a samostatnosti a asistovaného života (změna vnímání služby) 

Dosavadní vnímání služby "Tísňová péče" se ukazuje jako naprosto nevhodné a umožňuje 

poskytování nekvalitní služby bez řádné přidané hodnoty pro klienta. Je vhodné poučit se z 
praxe a zejména z poznatků získaných jak poskytovateli služeb, tak samotnými klienty a 
jejich okolím. Místo jednorázové služby jakési reakce na tísňové okamžiky bez další vazby 

a péče o klienta je nutné přepnout vnímání i legislativní vymezení služby tak, aby se 
jednalo o komplexnější péči o klienta a to v jeho domácím prostředí se zachováním sociální 

a komunikační interakce. Tato služba může být při širším vnímání daleko přínosnější a 
měla by poskytovat větší rozsah konkrétních služeb pro klienta, včetně sociální 
komunikace, nebo pomoci s využíváním prostředků inteligentní domácnosti či amatérské 

distanční telemedicíny. 

Úprava pravidel pro odborné vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách 

Pravidla akreditace vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a pracovníky v 
sociálních službách neodpovídají potřebě inovací při poskytování sociálních služeb, když 
stanoví podmínku, že obsah vzdělávání musí být vázán na aktuální znění zákona. Např. 

pojem asistivních technologie se v zákoně nevyskytuje a proto není MPSV oprávněno 
akreditovat kurz využití asistivních technologií.  

Je vhodné upravit rámcová pravidla pro vzdělávání tak, aby mohlo docházet ke 
komplexnějšímu vzdělávání pracovníků v oblasti sociální práce a nikoliv jen u právě daných 
registrovaných služeb. 

V zákoně propojit poskytování služby s využíváním technologií tam, kde 

toto dává smysl 

V tuto chvíli neexistuje legislativní vazba poskytované služby na možné asistivní 

technologie, které fakticky poskytování služby umožňují. Příkladem je třeba přežité vnímání 
tísňové péče, které ovšem nemá vazby na technické zařízení iniciující incident tísňové 
péče. 

Na legislativní úrovni je vhodné propojit službu s technologií tuto službu umožňující (tam, 
kde je to pochopitelně vhodné) a nastavit základní podmínky pro využívání asistivních 

technologií jako prostředků pro poskytování služeb vyšší kvality. 
 

PODROBNOSTI 

 

  Poznámka =  

Toto bylo identifikováno i jako jeden z největších problémů regulačního rámce při analytických pracích v rámci 
aktivity 13. 
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Prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách 

 

 

Oblast sociálních dávek 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  

 

 

Prováděcí vyhláška k zákonu o dávkách pro OZP 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení Zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením  

 

 

Nové položky zvláštních pomůcek v přiloze 

Příloha této vyhlášky stanovuje seznam kompenzačních a inkluzních pomůcek, na něž se 
dá využít dávka příspěvek na zvláštní pomůcku. Analýzou pomůcek v části 2D bylo 

zjištěno, že současný rozsah pomůcek je dlouhodobě nedostatečný. Proto se v příloze č. 2 

k části 2D navrhuje seznam nových pomůcek, jež by měly být zapsány do příslušné 
vyhlášky. 
 

PODROBNOSTI 

 

  Část KA13 = 2D 

 

 

  Stav námétu = Návrh námětu před projednáním KA13  
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Úpravy názvů některých pomůcek v příloze vyhlášky  

Příloha vyhlášky stanoví seznam zvláštních pomůcek, na něž je možné žádat a využít 
dávku příspěvek na zvláštní pomůcku. Analýzou v části 2D bylo identifikováno, že 

některé názvy pomůcek jsou již technicky a morálně zastaralé.  
 
 

PODROBNOSTI 

 

  Část KA13 = 2D 

 

 

  Stav návrhu = Návrh námětu před projednáním KA13  

 

 

Oblast sociální politiky 

Zákon o zaměstnanosti 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

 

 

Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

 

 

Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o 

zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců 
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Zákon o Úřadu práce ČR 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů  

 

 

Oblast zdravotnictví, zdravotnických služeb a prostředků 

Zákon o zdravotních službách 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

 

 

Lepší specifikace standardní a nadstandardní péče a služeb i v kontextu 

moderních prostředků 

Ve shodě s Ústavním soudem konstatujeme, že vymezení standardní hrazené zdravotní 
péče je nedostatečně a to i v kontextu vyjasnit péči nadstandardní a umožnit občanům, 

pojištěnců, pacientům a klientům volbu mezi alternativami v transparentním systému. To se 
týká i možnosti využití asistivních technologií ve zdravotní a sociálních službách, resp. 

službách sociálního charakteru. Přitom rozvoji využití AT brání právě špatné nastavení 
kritérií efektivity a společenské prospěšnosti. V řadě případů totiž využití asistivních 
technologií -například monitoring zdravotního stavu vzdáleným přístupem- povede ke 

snížení nákladů a optimalizaci využití zdravotnických profesionálů. 
Systém takzvaně standardní a nadstandardní péče musí být lépe specifikován a upraven 

tak, aby bylo možno využít i moderní možnosti technických a jiných prostředků. 

Nedostatečná podpora telemedicíny a distanční medicíny  

Zákon a jeho podzákonné prováděcí předpisy brání rozvoji poskytování zdravotní péče 
vzdáleným přístupem(telemedicíně). Prakticky není aktuálně nasmlouván zdravotními 

pojišťovnami žádný výkon telemedicíny. Jednou z příčin je ustanovení, že hrazená péče je 
ta péče, která je poskytována s nejnižšími náklady. To se vztahuje na náklady pojišťovny, 
přičemž zde hraje role jednak deformace cenotvorby, jednak naprostá ignorace dalších 

nákladů, které nesou veřejné rozpočty a chybění výnosů veřejných rozpočtů v případě 
prodloužení nemoci, invalidity či znemožnění pracovních či podnikatelských aktivit 

pojištěnce způsobem poskytnuté péče. Je zřejmé, že sociální systém je zatěžován aplikací 
tohoto ustanovení zákona o v.z.p. Paradoxem je, že na rozdíl od ČR veřejné zdravotní 
pojištění je v zemích s jinou kulturou považováno za sociální systém zajišťující 

ekonomickou dostupnost zdravotní péče s akcentem na pacientovo zdraví a optimalizaci 
v rámci systému veřejných financí (daně, pojištění, dávky). 



 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU  
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR  

Strana 7 (celkem 18) 

Vyhláška o dispenzární péči 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči  

 

 

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony  

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích  

 

 

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu =  Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci  

 

 

Vyhláška o preventivních prohlídkách 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách  

 

 

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 
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PODROBNOSTI 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  

 

 

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče  

 

 

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb 

 

 

Zákon o zdravotnických prostředcích 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon 268/2014 Sb, o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.  634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Seznam zdravotnických prostředků není v Zákoně o zdravotnických 

prostředcích, ale jinde 

Zdravotnické prostředky jsou uvedeny v úplně jiném zákoně, - konkrétně v Zákoně o 

veřejném zdravotním pojištění. To celý systém (už tak dost zmatený) ještě více 
znepřehledňuje. 
Seznam a číselníky prostředků by měly být uvedeny v tomto zákoně, nebo v podzákonném 

předpisu. 
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Změna klasifikace zdravotnických prostředků 

Zcela nepřehledná a do jisté míry i nesmyslná je současná klasifikace zdravotnických 
prostředků. Celý systém klasifikace a určování zdravotnických prostředků se musí změnit. 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 

prostředcích 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 

prostředcích 

 

 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

 

 

Zákon o péči o zdraví lidu 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo zdravotnictví 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Oblast telekomunikací a informatika 

Zákon o elektronických komunikacích 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 

 



 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU  
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR  

Strana 10 (celkem 18) 

Zvýhodnění využívání připojení k internetu pro osoby se zdravotním 

postižením v zájmu veřejných služeb 

V oblasti podpory elektronických komunikací v ČR vůči osobám se zdravotním postižením 
je sice nastaven určitý princip zvýhodnění některých služeb na legislativní úrovni, avšak 
tato legislativa se jeví z dnešního pohledu jako zastaralá. 

V příslušné legislativě je nastaven princip zvýhodnění podpory využívání hlasových služeb 
pevné a mobilní telefonní sítě. Z dnešního pohledu se však jako důležitější jeví možnost 

zvýhodněného využívání elektronických komunikací a to konkrétně datovými službami 
připojení do sítě internet. 
Je vhodné zvážit, zda jako službu v obecném zájmu nepojmout také zvýhodnění využívání 

připojení k internetu pro osoby se zdravotním postižením, neboť tato skupina osob je na 
připojení a využívání služeb internetu ve své podstatě více závislá než ostatní uživatelé. 

Podporované využívání připojení k internetu pro provoz klíčových 

asistivních technologií a telemedicíny 

V současné době není v našem právním řádu ani deklarován princip síťové neutrality (což 
vyplývá z evropského práva) a ani není nikterak stanoven rozsah využívání sítí 

elektronických komunikací. Pokud se ale v budoucnu bude více rozmáhat využívání 
asistivních technologií a prostředků distanční telemedicíny využívajících připojení k 

internetu či k jiné elektronické síti, bude vhodné pro takové sítě (respektive jejich segmenty 
a využití) nastavit takové podmínky, které si vzhledem ke své důležitosti zaslouží. Je asi 
jasné, že síť umožňující alarm dispečinku v rámci tísňové péče, či síť zprostředkovávající 

přenos dat z koncových telemedicínských zařízení směrem k lékaři či poskytovateli 
souvisejících zdravotních služeb, budou vyžadovat odlišné parametry dostupnosti a 

bezpečnosti. A s tím je vhodné i na legislativní úrovni počítat. 

Zákon o informačních systémech veřejné správy  

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo vnitra ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

 

 

Vyhláška o přístupnosti 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo vnitra ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem 

veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením  
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Vyhláška o informačním systému o datových prvcích 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo vnitra ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do 
informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při 

vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích  

 

 

Vyhláška o referenčním rozhraní 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo vnitra ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb 

mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní 

 

 

Zákon o některých službách informační společnosti 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Není jasný gestor 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů 

 

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = NBÚ 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů  

 

 

Definovat sítě a prostředky pro provoz klíčových asistivních technologií 

a služeb asistovaného života jako významné 

Je vhodné stanovit určitý význam sítím a prostředkům, které jsou nezbytné pro poskytování 

klíčových asistenčních služeb a služeb asistovaného života (jako je třeba tísňová péče 
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apod.) v rámci kybernetické bezpečnosti. V tuto chvíli existuje pouze jediný model a to 

stanovení "významných sítí", což není pro řešení této věci příliš ideální. Ale se zachováním 
síťové neutrality by na tyto sítě a infrastrukturu měly být kladeny vyšší nároky stran 
dostupnosti a bezpečnosti. 

Nastavit podmínky pro vyšší dostupnost a bezpečnost komumikací pro 

fungování klíčových asistivních technologií a telemedicíny  

Pro sítě zajišťující provozováni a fungování asistivních technologií je oblast bezpečnosti a 

dostupnosti velice klíčová. Bylo by vhodné legislativu ke kybernetické bezpečnosti upravit 
tak, aby se těmto sítím a infrastrukturním prostředkům stran bezpečnosti a dostupnosti 
věnovala zvýšená pozornost a tyto sítě se dostaly více pod režim regulace. 
 

PODROBNOSTI 

 

  Poznámka =  

Předložený návrh uvedení těchto sítí jako "významné sítě" není nejvhodnějším řešením, nicméně jiné řešení 
současný zákon neposkytuje. Při hlubší klasifikaci významu sítí by bylo vhodné se tímto zabývat, to ale není 

součástí tohoto projektu. 

 

 

Prováděcí vyhláška k zákonu o kybernetické bezpečnosti 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = NBÚ 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické 

bezpečnosti 

 

 

Vyhláška o významných informačních systémech 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo vnitra 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 
kritériích 

 

 

Ostatní oblasti 

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých  osob 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Není jasný gestor 
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PODROBNOSTI 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob  

 

 

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo kultury 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 

některých zákonů  
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Zákon o audiovizi 
 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo kultury 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně 

některých zákonů  

 

 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo kultury 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů 

 

 

Antidiskriminační zákon 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Není jasný gestor 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

 

 

Stavební zákon 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor =  

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

 

 

Vyhláška o bezbariérovosti staveb 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor =  
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PODROBNOSTI 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstva dopravy ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

 

 

Prováděcí vyhláška k zákonu o provozu na pozemních komunikacích  

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstva dopravy ČR 

 

 

  Identifikace předpisu = Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích  

 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  

 

 

Zákon o technických požadavcích na výrobky  

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Není jasný gestor 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 
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Krizový zákon 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo vnitra 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  

 

 

Školský zákon 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 561/2004 Sb, školský zákon  

 

 

Zákon o vysokých školách 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  

 

 

Občanský zákoník 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor =  

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

 

Zákon o dani z přidané hodnoty 

 

PODROBNOSTI 

 

  Gestor = Ministerstvo financí 

 

 

  Identifikace předpisu = Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
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PODROBNOSTI 
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Chybějící legislativa 

Zákon o sociální práci (sociálně-zdravotní pomezí) 

Chybí zákon o sociální práci. Sociální práce má být obecně prováděna v území (tedy na 

obci), nezávisle na poskytovatelích sociálních služeb a nikoliv jako atribut sociálních služeb 
a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. 
Na sociální práci by měla navazovat další aktivita v sociálním systému vůči klientovi a také 

komplexní rehabilitace a integrovaná komunitní péče na zdravotně – sociálním pomezí. Pro 
uskutečnění v řadě zemí ověřené integrované komunitní péče na zdravotně- sociálním 

pomezí je nutná změna financování ve prospěch podpory komunitní péče (realizované 
samosprávou) a tomu odpovídajících věcných a finančních dávek. Odpovídajícím je systém 
zdravotně-sociálního pojištění, či úprava národního systému financování tak, aby 

umožňovalo spojené vícezdrojové financování těchto služeb. 
 


