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§ 46§ 46
Fyzická  osoba,  která  má  na  území  České  republiky  trvalý  pobytFyzická  osoba,  která  má  na  území  České  republiky  trvalý  pobyt ,  cizinec,  jemuž  byl,  cizinec,  jemuž  byl
povolen  trvalý  pobyt,  cizinec,  který  je  oprávněn  k  trvalému  pobytu  na  území  Česképovolen  trvalý  pobyt,  cizinec,  který  je  oprávněn  k  trvalému  pobytu  na  území  České
republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republikyrepubliky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky
na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobuna dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu
delší než 90 dnůdelší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených
případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování.případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Pravidelná očkování Pravidelná očkování
se provádějí  k zamezení  vzniku a šíření  závažných infekčních onemocnění s vysokýmse provádějí  k zamezení  vzniku a šíření  závažných infekčních onemocnění s vysokým
rizikem  dalšího  epidemického  šíření  v  kolektivech  a  život  ohrožujících  infekčníchrizikem  dalšího  epidemického  šíření  v  kolektivech  a  život  ohrožujících  infekčních
onemocnění,  onemocnění,  s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropskéhos ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského
střediska pro kontrolu nemocí.střediska pro kontrolu nemocí.  Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osobyProváděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby
a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčnícha fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních
onemocnění,  jsou  povinny  podrobit  se  ve  stanoveném rozsahu  stanovenému  druhuonemocnění,  jsou  povinny  podrobit  se  ve  stanoveném rozsahu  stanovenému  druhu
zvláštního očkování.zvláštního očkování.

§ 50

Poskytovatel  služby  péče  o  dítě  v  dětské  skupině75  )   a  dále  právnická  osoba  nebo
podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o
děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních98  )  , nebo
mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do
nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci.  Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o
tom,  že  je  dítě  proti  nákaze  imunní  nebo  se  nemůže  očkování  podrobit  pro
kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo
dítě soudem svěřeno do osobní péče80  )  .
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§ 51

(1) Poskytovatel zdravotních služeb  je povinen příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví

a) neprodleně sdělit neobvyklé reakce po očkování a název a číslo šarže použité očkovací
látky,

b) na jeho žádost sdělit  osobní údaje fyzických osob,  které mají  ve své evidenci,  a to
jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt, dále druh a datum očkování, kontraindikaci či
imunitu vůči nákaze,

c) umožnit, aby pro potřeby kontroly prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění
zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví nahlížel do zdravotnické dokumentace a
pořizoval z ní výpisy.

(2) Zdravotní  pojišťovny  jsou  povinny  sdělovat  Ministerstvu  zdravotnictví  počet
očkovaných pojištěnců v členění podle očkovacího kalendáře pro pravidelná očkování
stanoveného prováděcím právním předpisem, a to vždy do 30. dubna kalendářního roku
za uplynulý kalendářní  rok.  V tomto termínu jsou dále povinny sdělovat  Ministerstvu
zdravotnictví i údaje o počtu očkovaných pojištěnců proti sezónní chřipce.

Opatření  proti  šíření  infekčních onemocnění  fyzickými  osobami,  které  vylučují
choroboplodné zárodky

§ 53

(1) Fyzické  osoby  po  nákaze  vyvolané  virem  lidského  imunodefcitu,  fyzické  osoby
vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s chronickým
onemocněním virovým zánětem jater B a C, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům
byla tato skutečnost lékařem sdělena (dále jen "nosiči"), jsou povinny

a) podrobit  se  léčení,  lékařskému  dohledu,  potřebnému  laboratornímu  vyšetření  a
dalším  protiepidemickým  opatřením; povinnost  podrobit  se  léčení  se  nevztahuje  na
fyzickou  osobu  po  nákaze  vyvolané  virem  lidského  imunodefcitu  ve  stavu  těžkého
onemocnění,

b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem infekčního
onemocnění, jehož jsou nosiči,

c) nevykonávat  činnosti,  při  nichž  by  vzhledem ke  svému nosičství  ohrožovaly  zdraví
jiných fyzických osob,

d) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do ústavní
péče o svém nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak ihned, jakmile mu to
jeho zdravotní stav umožňuje,

e) sdělit  své  nosičství  poskytovateli  zdravotních  služeb  v  oboru  všeobecné  praktické
lékařství,  který vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové
služby v zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu82  )  ,
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f) oznamovat  registrujícímu  poskytovateli  zdravotních  služeb  v  oboru  všeobecné
praktické  lékařství  nebo v  oboru  praktické  lékařství  pro  děti  a  dorost,  osobní  údaje
(jméno,  příjmení,  datum  narození,  místo  trvalého  a  přechodného  pobytu),  údaje  o
zaměstnání a změny v těchto údajích.

(2) Nosič  břišního  tyfu  a  paratyfu  A,  B  a  C  nesmí  být  po  dobu  nosičství  držitelem
zdravotního průkazu. Pokud mu byl zdravotní průkaz vystaven, je povinen ihned poté,
kdy mu bylo lékařem sděleno,  že  je nosičem, odevzdat  ho poskytovateli  zdravotních
služeb uvedenému v odstavci 1 písm. f). Ten mu zdravotní průkaz vrátí, jakmile pominuly
důvody pro jeho odevzdání.

(3) Příslušný  orgán  ochrany  veřejného  zdraví  z  moci  úřední  rozhodne  o  rozsahu
protiepidemických  opatření  podle odstavce  1  písm.  a), s  výjimkou  léčení,  a  stanoví
činnosti podle odstavce 1 písm. c);  může též fyzické osobě rozhodnutím stanovit, který
poskytovatel zdravotních služeb opatření podle odstavce 1 písm. a) provede. Odvolání
proti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.

(4) Orgán ochrany veřejného zdraví,  který vydal  rozhodnutí  podle odstavce 3,  požádá
určeného  poskytovatele  zdravotních  služeb,  aby  opatření  podle odstavce  1  písm.
a) provedl. Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen žádosti vyhovět.

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

§ 55

Ochrannou  dezinfekcí,  dezinsekcí  a  deratizací  je  činnost  směřující  k  ochraně
zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a
přenašeči  infekčních onemocnění  (tedy i  člověk),  škodlivými  a  epidemiologicky
významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. 

Člení se na

a) běžnou ochrannou dezinfekci,  dezinsekci  a  deratizaci,  která  jako součást  čištění  a
běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních
onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a
dalších živočichů,

b) speciální  ochrannou  dezinfekci,  dezinsekci  a  deratizaci,  kterou je  odborná  činnost
cílená  na  likvidaci  původců  a  přenašečů  infekčních  onemocnění  (Tedy  i  člověka)  a
zvýšeného  výskytu  škodlivých  a  epidemiologicky  významných  členovců,  hlodavců  a
dalších živočichů.
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§ 56

Osoba, která provádí ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci, (tedy činnost)

a) smí použít jen přípravky dodané na trh v souladu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o biocidních přípravcích37a  )  ,

b) může použít přípravky a postupy jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly
ohroženy či poškozeny,

c) je povinna kontrolovat její účinnost.

§ 57

(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (tedy činnost) je povinna podle
potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a
pracovních postupů.

(2) Speciální  ochrannou  dezinfekci,  dezinsekci  a  deratizaci  (tedy  činnost) je  povinna
podle potřeby ve své provozovně zajistit  každá fyzická osoba,  která je podnikatelem,
právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz (tedy i člověka), při zvýšeném
výskytu  škodlivých  a  epidemiologicky  významných  členovců,  hlodavců  a  dalších
živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k
podnikání,  má  povinnost  podle  věty  první  vlastník  nemovitosti  nebo  společenství
vlastníků  a  u  nemovitosti  v  majetku  České  republiky  organizační  složka  státu  nebo
příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

§ 62a

Epidemiologické šetření

Příslušné orgány ochrany veřejného zdraví  jsou oprávněny provádět  epidemiologické
šetření zaměřené zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy (§ 65). Osoby
jsou  povinny  sdělit  příslušnému  orgánu  ochrany  veřejného  zdraví  na  jeho  výzvu
okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření.

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi/f2066818/?fbclid=IwAR1e1W7oa5cSW2mWcRaD-bECaMqHHL5Cdeew9XPUBTeGn0BrcG94o0HABR4#f2067772
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi/f2066818/?fbclid=IwAR1e1W7oa5cSW2mWcRaD-bECaMqHHL5Cdeew9XPUBTeGn0BrcG94o0HABR4#f2069013


§ 64

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby

Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy,
je podle povahy infekčního onemocnění zejména povinna

a) podrobit se izolaci, podání specifckých imunologických preparátů nebo antiinfektiv,
potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením,

b) dodržovat  omezení,  popřípadě zákaz  užívání  zdroje  pitné  vody,  potravin  a  dalších
výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy,

c) zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
(tedy činnosti)

d) zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li
běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.

§ 65

Provedení ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Ohniskovou ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k ochraně
zdraví  fyzických  osob  a  k  ochraně  životních  a  pracovních  podmínek  před  původci  a
přenašeči  infekčních  onemocnění  (tedy  i  člověka), škodlivými  a  epidemiologicky
významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy v ohnisku nákazy. Ohniskem nákazy je
místo, ve kterém se šíří nákaza. (Tedy i celá ČR) Jeho součástí je nebo byl zdroj nákazy,
fyzické osoby podezřelé z nákazy a složky jejich prostředí.

§ 66

Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické
osoby

(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou povinny podrobit se,
podle  povahy  infekčního  onemocnění,  protiepidemickým  opatřením,  kterými  jsou
zejména,

a) zákaz provozu zařízení, provozovny nebo jiné činnosti,

b) zákaz přepravy určitými dopravními prostředky,

c) omezení výroby, pozastavení prodeje a zákaz užívání vody, potravin a dalších výrobků
podezřelých z kontaminace.

(2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou dále povinny zajistit
provedení  ohniskové  dezinfekce,  dezinsekce  a  deratizace  a  asanaci  (hygienické
zabezpečení)  vody,  půdy  a  jiných  míst  a  výrobků  podezřelých  z  toho,  že  obsahují
původce onemocnění. Tedy i člověka.



§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz  nebo omezení  výroby,  úpravy,  úschovy,  dopravy,  dovozu,  vývozu,  prodeje  a
jiného  nakládání  s  potravinami  a  dalšími  výrobky,  kterými  může  být  šířeno  infekční
onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními
fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy
mezi  některými  oblastmi,  zákaz  nebo  omezení  slavností,  divadelních  a  flmových
představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení
jednodenní  nebo  lůžkové  péče,  zařízení  sociálních  služeb,  škol,  školských  zařízení,
zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo
omezení jejich provozu,

c) zákaz nebo omezení  výroby,  úpravy,  dopravy a jiného nakládání  s  pitnou vodou a
vodami užívanými k účelům podle § 6a a § 6d, zákaz používání vod ze studní, pramenů,
vodních nádrží, rybníků, potoků a řek,

d) příkaz k vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních,

e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace  (tedy činnosti) na
celém  zasaženém  území;  ohniskovou  dezinfekci,  dezinsekci  a  deratizaci  provede
zdravotní  ústav  (§  86  odst.  1),  stanoví-li  tak  rozhodnutím  příslušný  orgán  ochrany
veřejného  zdraví;  v  takovém  případě  jsou  fyzické  osoby,  podnikající  fyzické  osoby  a
právnické  osoby  povinny  vytvořit  podmínky  pro  provedení  ohniskové  dezinfekce,
dezinsekce  nebo  deratizace  stanovené  rozhodnutím  příslušného  orgánu  ochrany
veřejného zdraví a strpět provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v
termínu  stanoveném  tímto  rozhodnutím;  náklady  na  tuto  ohniskovou  dezinfekci,
dezinsekci  a  deratizaci  provedenou  zdravotním  ústavem  jsou  hrazeny  ze  státního
rozpočtu,

f) příkaz k varovnému označení objektů, v nichž došlo k infekčnímu onemocnění, a text
tohoto označení,

g) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),

h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob
nebo jejich karanténě,

i) zákaz  nebo  nařízení  další  určité  činnosti  k  likvidaci  epidemie  nebo nebezpečí
jejího vzniku.
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(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne
o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. (Takže o nezbytně nutném
rozsahu rozhodne kde kdo, každý pověřený ??) Pokud je to nezbytné k realizaci opatření
na ochranu veřejného zdraví,  vyžádá  si  poskytovatel  zdravotních  služeb nebo orgán
ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu
ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby
jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

§ 70

Léčení infekčních onemocnění

(1) K ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu
jsou fyzické osoby povinny podrobit  se léčení  infekčního onemocnění stanoveného v
prováděcím právním předpise.

(2) Zjistí-li  orgán  ochrany  veřejného  zdraví,  že  se  fyzická  osoba  nepodrobila  léčení
infekčního  onemocnění  podle odstavce  1,  stanoví  jí  rozhodnutím  poskytovatele
zdravotních služeb, který toto léčení zajistí. Příslušným k rozhodnutí je orgán ochrany
veřejného  zdraví  v  místě,  kde  se  fyzická  osoba  zdržuje.  Odvolání  proti  tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Jde-li  o  osobu,  která  nedovršila  patnáctý  rok  svého  věku,  odpovídá  za  splnění
povinností podle odstavců 1 a 2 její zákonný zástupce.12  )  

(4) Orgán ochrany veřejného zdraví,  který vydal  rozhodnutí  podle odstavce 2,  požádá
určeného  poskytovatele  zdravotních  služeb  o  zajištění  léčby.  Určený  poskytovatel
zdravotních služeb je povinen žádosti vyhovět.
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