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CÍLE KURZU 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
vstoupil v účinnost dne 1.1.2001 a byl od té doby mnohokrát novelizován. Další změny lze 
očekávat. 

Nabízený seminář si klade za cíl přehledně a srozumitelně zorientovat obce v jejich 
povinnostech vyplývajících jim ze zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Z uvedeného právního předpisu vyplývá obci hned několik typů oprávnění a povinností.  

Podíváme se na možnosti obce v rámci samostatné působnosti. Tedy na to, jaká opatření 
může obec činit k ochraně veřejného zdraví prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. 
Zaměříme se rovněž na judikaturu v této oblasti. 

 

POVINNOSTI OBCE NA 
ÚSEKU OCHRANY 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

 

 

TERMÍN 

11. října 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.650,- Kč vč. DPH) 
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Obci dále ze zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývají povinnosti z titulu vlastnictví 
nemovité věci. Za všechny uveďme například povinnost speciální ochranné dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných 
členovců, hlodavců a dalších živočichů. 

Z mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku jmenujme za všechny 
například povinnost obce k vyčlenění objektu v majetku obce k izolaci fyzických osob nebo 
jejich karanténě. Z dalších povinností se pak jedná například o povinnost obce určené 
v nařízení vyvěsit na své úřední desce nařízení krajské hygienické stanice. 

Zákon o ochraně veřejného se obce dotýká v mnoha rozličných aspektech. Nabízené školení 
si klade cíl přehledně a pochopitelně shrnout nejdůležitější z nich.  

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz 
především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-
mail ladova@akladova.cz. 

 

OBSAH KURZU 
 

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

o Chystané novely 

o Základní pojmy 

o Povinnosti obce na úseku péče o životní a pracovní podmínky 

o Povinnosti obce při předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 

o Další povinnosti obce v ochraně veřejného zdraví 

o Opatření obce v samostatné působnosti 

o Judikatura 

 

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti 
soukromého práva, autorka řady odborných 
příspěvků a publikací 


