
 
 

1 
 

VII. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu novely vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 

Navrhovaný právní předpis  
(resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm. apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení  
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 9 odst. 1 (1) Očkování se provede4),5),6) aplikací 3 dávek 
očkovací látky u fyzických osob, které 

a) pracují na pracovištích uvedených v § 16 
odst. 1, pokud jsou činné při vyšetřování a 
ošetřování fyzických osob, o něž mají 
pečovat,  

b) jsou činné v nízkoprahových programech 
pro uživatele drog,  

c) jsou v úzkém a pravidelném kontaktu 
s nemocným s virovou hepatitidou B nebo 
nosičem HBsAg, 

d) byly dosud neočkovány a nově přijaty do 
domovů pro osoby se zdravotním 
postižením a domovů se zvláštním 
režimem,  

e) jsou vystaveny rizikové expozici 
biologického materiálu, 

f) studují lékařskou fakultu nebo 
zdravotnickou školu, a u studujících a 
připravovaných na jiných vysokých 
školách, než jsou lékařské fakulty, pro 
činnosti ve zdravotnických zařízeních při 
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Příloha  

Ustanovení 3 
Definice odst. 6 

 

 

 

 

 

Příloha  

Ustanovení 6 
Odstranění 
rizik, prevence 
a ochrana odst. 
3 

 

 

Příloha  

6. Zvláštními preventivními opatřeními: opatření 
přijímaná za účelem předcházení poraněním 
a/nebo přenosu infekce při poskytování služeb a 
provádění činností přímo souvisejících s 
nemocnicemi a ostatními zdravotnickými 
zařízeními, včetně používání nejbezpečnějšího 
nezbytného vybavení, na základě hodnocení rizik 
a používání bezpečných metod likvidace ostrých 
předmětů ve zdravotnictví. 
 
3. Pokud hodnocení uvedené v ustanovení 5 odhalí, 
že existuje riziko pro bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců v důsledku jejich expozice 
biologickým činitelům, proti kterým existují účinné 
očkovací látky, je zaměstnancům nabídnuto 
očkování. 
 
 
 
 
4. Očkování a v případě potřeby i přeočkování se 
provádí v souladu s vnitrostátními právními 
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vyšetřování a ošetřování nemocných, u 
studujících na středních a vyšších 
odborných sociálních školách 
připravovaných pro činnosti v zařízeních 
sociálních služeb při vyšetřování a 
ošetřování fyzických osob přijatých do 
těchto zařízení, 

g) poskytují terénní nebo ambulantní sociální 
služby,  

h) jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské 
služby České republiky, 

i) jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů, 
zajišťujících péči a ošetřování osob v 
zařízeních sociálních služeb a ve 
zdravotnických zařízeních a 

j) manipulují ve zdravotnických zařízeních a 
v zařízeních sociálních služeb s 
nebezpečným odpadem.“. 

CELEX: 32010L0032 

___________ 

4) Ustanovení 3: Vymezení pojmů, bod 6 
přílohy směrnice Rady 2010/32/EU, 
kterou se provádí Rámcová dohoda o 
prevenci poranění ostrými předměty v 
nemocnicích a ostatních zdravotnických 
zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a 
EPSU. 

5)Ustanovení 6: Odstranění rizik, prevence 
a ochrana, bodu 4 přílohy směrnice Rady 
2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová 
dohoda o prevenci poranění ostrými 

 

 

 

 

 

 

 

32000L0054 

Ustanovení 6 
Odstranění 
rizik, prevence 
a ochrana odst. 
4 návětí 

 

 

 

 
Článek 14 

odst. 3 
pododst.2 

 

 

 

 

Příloha III 
odst. 10 3. věta 

předpisy nebo zvyklostmi, včetně určení typu 
očkovacích látek. 
 
 
 
 
 
 
 
V případě potřeby by měly být k dispozici účinné 
očkovací látky pro zaměstnance, kteří dosud nejsou 
imunní vůči biologickým činitelům, jimž jsou nebo 
mohou být vystaveni. 
Pokud zaměstnavatel dává k dispozici očkovací 
látku, měl by vzít v úvahu doporučená pravidla 
vymezená v příloze VII. 
 
 
 
 
 
Ochranné očkování by mělo být uskutečňováno 
s přihlédnutím k pravidlům uvedeným v příloze 
VII. 
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předměty v nemocnicích a ostatních 
zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi 
HOSPEEM a EPSU. 

6) Ustanovení 6: Odstranění rizik, prevence 
a ochrana, bodu 3 přílohy směrnice 
2010/32/EU, jakož i vůči čl. 14 odst. 3 
druhému pododstavci a bodu 10, třetí větě 
přílohy III, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí biologickým činitelům při práci 
(sedmá samostatná směrnice ve smyslu 
čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 

 

§ 9 odst. 2 V § 9 se slovo „neprovede“ nahrazují slovem 
„neprovede4), 5)“ a na konci textu odstavce 2 se 
doplňují slova „a dále u fyzických osob, které 
byly prokazatelně očkovány proti virové 
hepatitidě B“.  

CELEX: 32010L0032 

 

32010L0032 

 

Příloha  

Ustanovení 6 
Odstranění 
rizik, prevence 
a ochrana odst. 
4 návětí 

4. Očkování a v případě potřeby i přeočkování se 
provádí v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi, včetně určení typu 
očkovacích látek. 
 

§ 10 V § 10 se slovo „provede“ nahrazuje slovem 
„provede5)“. 

CELEX: 32010L0032 

 

32010L0032 Příloha  

Ustanovení 6 
Odstranění 
rizik, prevence 
a ochrana odst. 
4 návětí 

4. Očkování a v případě potřeby i přeočkování se 
provádí v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi, včetně určení typu 
očkovacích látek. 
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§ 11 V § 11 se slovo „provede“ nahrazuje slovem 
„provede5), 6)“. 

CELEX: 32010L0032 

 

32010L0032 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32000L0054 

Příloha  

Ustanovení 6 
Odstranění 
rizik, prevence 
a ochrana odst. 
4 návětí 

 

 

 
Článek 14 

odst. 3 
pododst.2 

 

 

 

Příloha III 
odst.10 3.věta 

4. Očkování a v případě potřeby i přeočkování se 
provádí v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi, včetně určení typu 
očkovacích látek. 

 
 
 
 
 
 
 

V případě potřeby by měly být k dispozici účinné 
očkovací látky pro zaměstnance, kteří dosud nejsou 
imunní vůči biologickým činitelům, jimž jsou nebo 
mohou být vystaveni. Pokud zaměstnavatel dává 
k dispozici očkovací látku, měl by vzít v úvahu 
doporučená pravidla vymezená v příloze VII. 
 
 
Ochranné očkování by mělo být uskutečňováno 
s přihlédnutím k pravidlům uvedeným v příloze 
VII. 

§ 16 odst. 1  
V § 16 se slovo „Pracoviště“ nahrazuje slovem 
„Pracoviště4), 5)“. 

CELEX: 32010L0032 

 

32010L0032 
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Příloha  

Ustanovení 6 
Odstranění 
rizik, prevence 
a ochrana odst. 
4 návětí 

 

 

 
Článek 14 

4. Očkování a v případě potřeby i přeočkování se 
provádí v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi, včetně určení typu 
očkovacích látek. 
 
 
 
 
 
 
V případě potřeby by měly být k dispozici účinné 
očkovací látky pro zaměstnance, kteří dosud nejsou 
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odst. 3 
pododst.2 

 

 

 

Příloha III 
odst.10 3.věta 

imunní vůči biologickým činitelům, jimž jsou nebo 
mohou být vystaveni. Pokud zaměstnavatel dává 
k dispozici očkovací látku, měl by vzít v úvahu 
doporučená pravidla vymezená v příloze VII. 
 
 
 
Ochranné očkování by mělo být uskutečňováno 
s přihlédnutím k pravidlům uvedeným v příloze 
VII. 

 
Číslo předpisu EU 

(kód Celex) Název předpisu EU 

32010L0032 Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými 
předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU 

32000L0054 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 
biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
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