
 Informace pro klienty 

 Odložení účinnosti nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích – 
nařízení mělo nabýt účinnosti v květnu 2020, rozhodnutím Evropského parlamentu ze dne 17. 
dubna 2020 byla jeho účinnost odložena na 26. květen 2021. 

 Novela zákona o VZP a dalších zdravotních pojišťovnách provedená zákonem č. 
206/2020 Sb. reaguje především na nález Ústavního soudu týkající se způsobu volby 
správních a dozorčích rad oborových, zaměstnaneckých a dalších zdravotních pojišťoven. 
Text novely zasílám v příloze. 

 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla provedena zákonem č. 205/2020 
Sb. – text novely a úplného znění tohoto zákona po novele zasílám v příloze. Jde o 
harmonizační novelu v rámci předpisů EU, nikoli vládou zamýšlenou novelu, která by 
rozšiřovala kompetence Ministerstva zdravotnictví při epidemiích, která dosud přijata nebyla. 

 Vyhláška o nákladech zdravotní služby č. 170/2020 Sb. nabyla účinnosti 27. dubna 
2020 a týká se způsobu přerozdělování nákladů za zdravotní služby vykázané v roce 2019 – 
zasílám v příloze spíše pro zajímavost. 

 V rámci opatření v souvislosti s následky pandemie COVID-19 byly přijaty 
- Zákon č. 177/2020 Sb. o odložení splátek některých úvěrů 
- Zákon č. 209/2020 Sb. o zmírnění následků epidemie pro nájemce bytů 
- Zákon č. 210/2020 Sb. o zmírnění následků epidemie pro nájemce prostor 

určených k podnikání 
- Rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí DPH a některých poplatků 
-   

Uvedené předpisy zasílám v příloze. 

 Podle zákona o krizovém řízení lze uplatnit nároky na náhradu škody způsobené 
opatřeními v rámci krizového řízení nebo v souvislosti s nimi; součástí "škody" je i ušlý zisk. 
Nárok lze uplatnit u Úřadu vlády ČR v subjektivní šestiměsíční lhůtě, jinak zaniká. Bližší 
informace v příloze. Současně přikládám i obě ustanovení zákona týkající se tohoto nároku. 

 Možnost uplatnění nároku na slevu z nájmu prostor určených k podnikání 
nezaniká samozřejmě ani ukončením stavu nouze, ani tím, že pronajímatel reaguje na výzvu k 
jednání odmítnutím – lze žádat, aby ve věci rozhodl soud. Neexistuje ovšem žádná judikatura, 
ze které by vyplývalo, do jaké míry lze ustanovení zákona aplikovat na současný stav. V 
příloze zasílám článek na toto téma určený pro časopis České lékařské komory. 

V Praze dne 30. dubna 2020 

JUDr. Jan Mach 




