Pracovní návrhy prováděcích právních předpisů
Pracovní návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ... 2014
kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona čl. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. …/2014 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 409/2003 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) a g) se slova „chemického přípravku“ nahrazují slovy
„chemické látky nebo chemické směsi“.
2. V § 2 písmeno t) zní:
,,t) chemickou látkou a chemickou směsí – chemické látky nebo chemické směsi
v konečné podobě určené k použití;“.
3. V § 5 odst. 3 větě se slova „chemického přípravku“ nahrazují slovy „chemické látky
nebo chemické směsi“.
4. V nadpisu § 13 se slova „chemické přípravky“ nahrazují slovy „chemické látky
a chemické směsi“.
5. V § 13 odst. 1 větě první, druhé a třetí se slova „chemický přípravek“ nahrazují slovy
„chemická látka nebo chemická směs“.
6. V § 13 odst. 2, věta první a druhá se slova „chemických přípravků“ nahrazují slovy
„chemických látek nebo chemických směsí“.
7. V § 14 odst. 4 písm. e) se slova „chemické přípravky“ nahrazují slovy „chemické látky
a chemické směsi“.
8. V § 15 odst. 1 větě se slova „chemického přípravku“ nahrazují slovy „chemické látky
nebo chemické směsi“.
9. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „chemických přípravků“ nahrazují slovy „chemických
látek a chemických směsí“ a v nadpisu části C se slova „chemické přípravky nahrazují
slovy „chemické látky a chemické směsi“.

-210. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „chemických přípravků“ nahrazují slovy „chemických
látek a chemických směsí“ a v textu přílohy se slova „chemického přípravku“
nahrazují slovy „chemické látky nebo chemické směsi“.
11. V nadpisu přílohy č. 4 a v bodě 1 se slova „chemických přípravků“ nahrazují slovy
„chemických látek nebo chemických směsí“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ….2014.
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Pracovní návrh
VYHLÁŠKA
ze dne
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví
rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního
pojištění
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 45 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č.
/2014 Sb.:
Čl. I
V§ 2 vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení
v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, odstavec 1 zní:
„(1) Výdaje za činnosti uvedené v § 1 hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát,
a to prostřednictvím správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních
služeb podle zákona o zdravotních službách2).
----------------------------------------------2)

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ........................

Ministr:
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Pracovní návrh
VYHLÁŠKA
ze dne
kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení
a ústavů sociální péče
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
/2014 Sb.
(dále jen „zákon“) k provedení odst. 1 § 15 a § 16 zákona:

Čl. I
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, se
mění takto:
1. V § 1 v nadpisu se slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí spojených se
zdravotní péčí“.
2. V § 1 v nadpisu se slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí spojených se
zdravotní péčí“.
3. V § 2 odst. l v první větě se slova „nemocniční nákazy a nemocniční nákazy“
nahrazují slovy „infekce spojené se zdravotní péčí a infekce spojené se zdravotní
péčí“.
4. V § 2 odst. 1 ve druhé větě se slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí
spojených se zdravotní péčí“ a slova „nemocniční nákazou“ slovy „infekcí spojenou se
zdravotní péčí“.
5. V § 2 odst. 2 se slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí spojených se
zdravotní péčí“.
6. V § 2 odst. 2 písm. a) a písm. b) se slova „nemocniční nákazy“ nahrazují slovy
„infekce spojené se zdravotní péčí“.
7. V § 7 v názvu se slova „ústavech sociální péče“ nahrazují slovy „zařízeních sociálních
služeb“.
8. V § 7 odst. 2 se slova „ústavů sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení sociálních
služeb“ a slova „nemocniční nákazy“ se nahrazují slovy „infekce spojené se zdravotní
péčí“.
9. V § 7 odst. 7 se slova „ústavů sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení sociálních
služeb“ a slova za středníkem „v ústavech sociální péče“ se nahrazují slovy „v
zařízeních sociálních služeb“.
10. V § 9 odst. 2 se slova „V ústavech sociální péče“ nahrazují slovy „V zařízení
sociálních služeb“.
11. V § 9 odst. 8 se slova „ústavů sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení sociálních
služeb“.
12. V § 10 odst. 1, v první větě, se slova „ústavů sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení
sociálních služeb“ a v poslední větě se slova „ústavu sociální péče“ nahrazují slovy
„zařízení sociálních služeb“.

-513. V příloze 3 v názvu se slova „ústavu sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení
sociálních služeb“.
14. V příloze 3 písm. a) se slova „ústavech sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení
sociálních služeb“.
15. V příloze 3 písm. c) se slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí
spojených se zdravotní péčí“.
16. V příloze 3 písm. g) se slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí
spojených se zdravotní péčí“.
17. V příloze 3 písm. i) se slova „do ústavu sociální péče“ nahrazují slovy „do zařízení
sociálních služeb“.
18. V příloze 3 písm. s) se slova „ústavech sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení
sociálních služeb“.
19. V příloze 3 písm. t) se slova „v ústavech sociální péče“ nahrazují slovy „v zařízení
sociáních služeb“.
20. V příloze 5 v názvu se slova „ústavů sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení
sociálních služeb“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……………..

Ministr:
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VYHLÁŠKA
ze dne
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a
dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany
veřejného zdraví
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. /2014 Sb.,
(dále jen „zákon“) k provedení odst. 2 § 60 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006
Sb., se mění takto:
1.

§ 8 zní:
„§ 8

(1) Uchazeči, který zkoušku odborné způsobilosti složil, vydá příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví osvědčení, jehož náležitosti jsou uvedeny v částech A až C přílohy 2.
(2) Osvědčení odborné způsobilosti je platné 5 let ode dne jeho vydání.“

2.

Příloha 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č.

/2014 Sb.

ČÁST A
Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti podle § 58 odst. 2 zákona
Označení orgánu ochrany veřejného zdraví
Č.j.: ....................................................
V ............................. dne ...................
Osvědčení
o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle
§ 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jméno, příjmení, titul .............................................................
Datum a místo narození ..........................................................
Rodné číslo, bylo-li přiděleno .................................................
Číslo občanského průkazu ......................................................

-7Adresa místa trvalého pobytu ..................................................
Datum úspěšného složení zkoušky ..........................................
Razítko a podpis orgánu ochrany veřejného zdraví
ČÁST B
Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti podle § 58 odst. 3 zákona
Označení orgánu ochrany veřejného zdraví
Č.j.: ....................................................
V ............................. dne ...................
Osvědčení
o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle
§ 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jméno, příjmení, titul .............................................................
Datum a místo narození ..........................................................
Rodné číslo, bylo-li přiděleno .................................................
Číslo občanského průkazu ......................................................
Adresa místa trvalého pobytu ..................................................
Datum úspěšného složení zkoušky ..........................................
Razítko a podpis orgánu ochrany veřejného zdraví
ČÁST 3
Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti podle § 58 odst. 4 zákona
Označení orgánu ochrany veřejného zdraví
Č.j.: ....................................................
V ............................. dne ...................
Osvědčení
o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle
§ 58 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jméno, příjmení, titul .............................................................
Datum a místo narození ..........................................................
Rodné číslo, bylo-li přiděleno .................................................
Číslo občanského průkazu ......................................................

-8Adresa místa trvalého pobytu ..................................................
Datum úspěšného složení zkoušky ..........................................
Razítko a podpis orgánu ochrany veřejného zdraví
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
Ministr:

“.
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VYHLÁŠKA
ze dne
o stanovení seznamu mikrobiologických nálezů původců závažných infekčních
onemocnění a seznam izolovaných patogenních agens, která zasílají pracoviště
provádějící laboratorní vyšetření biologického materiálu do příslušné národní
referenční laboratoře
Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 62 odst. 2 a § 75a odst. 4 zákona č…./2014
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
§1
Seznam mikrobiologických nálezů původců závažných infekčních onemocnění, která
hlásí osoba poskytující péči včetně osoby provádějící laboratorní vyšetřování
biologického materiálu orgánu ochrany veřejného zdraví
a) Seznam mikrobiologických nálezů původců závažných infekčních onemocnění
zahrnutých v programu epidemiologické bdělosti v České republice je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
b) Seznam mikrobiologických nálezů původců závažných infekčních onemocnění
sledovaných v mezinárodních programech bez systému epidemiologické bdělosti
v České republice je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2
Seznam izolovaných patogenních agens, která zasílají pracoviště provádějící laboratorní
vyšetřování biologického materiálu do příslušných národních referenčních laboratoří k jejich
potvrzení nebo vyloučení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení
Ministr:
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.

/2014 Sb.

Seznam mikrobiologických nálezů původců závažných infekčních onemocnění
zahrnutých v programu epidemiologické bdělosti v České republice
1. záškrt
2. dávivý kašel
3. spalničky
4. chřipka a akutní respirační infekce
5. invazivní meningokokové onemocnění
6. invazivní onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typ b a non-b
7. HIV/AIDS
8. tuberkulóza
9. legionelóza
10. přenosná dětská obrna
11. tetanus
12. zarděnky a kongenitální zarděnkový syndrom
13. příušnice
14. západonilská horečka
15. onemocnění vyvolaná enterohemoragickým Escherichia coli (EHEC)
16. virová hepatitida A
17. virová hepatitida B
18. virová hepatitida C
19. onemocnění vyvolaná Chlamydia trachomatis
20. invazivní pneumokoková onemocnění
21. kampylobakterióza
22. lymeská borrelióza
23. pásový opar
24. rotavirové infekce
25. salmonelózy
26. získaná nebo vrozená syfilis
27. klíšťová encefalitida
28. plané neštovice
29. virová hepatitida E
30. gonokoková infekce
31. leptospiróza
32. toxoplasmóza
33. svrab
34. botulismus
35. tyfus a paratyfus
36. hantavirová onemocnění
37. vCJD
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.

/2014 Sb.

Seznam mikrobiologických nálezů původců závažných infekčních onemocnění
sledovaných v mezinárodních programech bez systému epidemiologické bdělosti
v České republice
1. hemorrhagické horečky (např. Ebola, Marburg, Lassa, Krymžsko-Konžská, Horečka údolí Rift)
2. chickungunya
3. dengue
4. pravé neštovice
5. vzteklina
6. antrax
7. cholera
8. mor
9. žlutá zimnice
10. brucelóza
11. vozhřivka
12. echinokokózy
13. arenavirová onemocnění
14. SARS
15. ricketsiózy
16. amébiázy
17. trachom
18. bacilární úplavice
19. Q horečka
20. kryptokokóza
21. trichinelóza
22. další infekce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci podle
Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR 2005)

- 12 Příloha č. 3 k vyhlášce č.

/2014 Sb.

Seznam izolovaných patogenních agens, která zasílají pracoviště provádějící laboratorní
vyšetřování biologického materiálu do příslušných národních referenčních laboratoří
k jejich potvrzení nebo vyloučení
1. původce záškrtu
2. původce dávivého kašle
3. původce spalniček
4. původce chřipky a akutních respiračních infekcí
5. původce invazivního meningokokového onemocnění
6. Haemophilus influenzae typ b a non-b vyvolávající invazivní onemocnění
7. původce infekce HIV
8. původce tuberkulózy
9. původce legionelózy
10. původce přenosné dětské obrny
11. původce tetanu
12. původce zarděnek a kongenitálního zarděnkového syndromu
13. původce příušnic
14. enterohemoragické Escherichia coli
15. původce virové hepatitidy B
16. původce virové hepatitidy C
17. původce invazivních pneumokokových onemocnění
18. každý pátý původce salmonelózy
19. původce planých neštovic
20. původce tyfu a paratyfu
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VYHLÁŠKA
ze dne
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti
infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. …/2014 Sb.,
(dále jen „zákon“) k provedení odst. 5 § 47a zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č.
5/2009 Sb., vyhlášky č. 443/2009 Sb. a vyhlášky č. 299/2010 Sb., se mění takto:
1.

Za § 13 se vkládá § 13a, který zní:
„§ 13a
Mezinárodní osvědčení očkování proti žluté zimnici

Vzor mezinárodního osvědčení o provedení očkování proti žluté zimnici v českém a
anglickém jazyce je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.
2.

Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.
VZOR MEZINÁRODNÍHO OSVĚDČENÍ O OČKOVÁNÍ

Osvědčuje se, že [jméno]………………, datum narození ………………, pohlaví …………,
státní občanství …………………, národní průkaz totožnosti (je-li relevantní) ………………,
jehož/jejíž podpis následuje …………………
byl/a v uvedený den očkován/a proti:
(název choroby nebo stavu) …………
v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy.

Vakcína

1.

Datum

Podpis dohlížejícího
klinického pracovníka
a jeho postavení
v zaměstnání

Výrobce a číslo
šarže vakcíny

Osvědčení
platné od
…… do ……

Úřední razítko
střediska

- 14 -

2.

Toto osvědčení platí pouze tehdy, byla-li použitá vakcína schválena Světovou zdravotnickou
organizací.
Toto osvědčení musí vlastnoručně podepsat klinický pracovník, a sice lékař nebo jiný způsobilý
zdravotnický pracovník, který na podání vakcíny dohlížel. Osvědčení musí být rovněž opatřeno
otiskem úředního razítka střediska, kde k podání došlo; úřední razítko však nenahrazuje podpis.
Jakákoli změna osvědčení, škrt nebo nevyplnění kterékoli jeho části může způsobit neplatnost
osvědčení.
Platnost tohoto osvědčení trvá až do data uvedeného pro určité očkování. Osvědčení bude
vyplněno v celém rozsahu v anglickém nebo francouzském jazyce. Spolu s údaji v angličtině nebo
francouzštině může osvědčení ve stejném dokladu obsahovat také údaje v dalším jazyce.

MODEL INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION

This is to certify that [name]..................................., date of birth..................., sex …………….
nationality...................................., national identification document, if applicable …………….
whose signature follows................................................................................................
has on the date indicated been vaccinated against:
(name of disease or condition) .....................................................................................
in accordance with the International Health Regulations.

Vaccine

Date

Signature and
Certificate
Manufacturer and batch
professional status of
valid from.......
No. of vaccine
supervising clinician
until............

Official stamp of
administering
centre

1.

2.

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health
Organization.
This certificate must be signed in the hand of the clinician, who shall be a medical practitioner
or other authorized health worker, supervising the administration of the vaccine. The

- 15 certificate must also bear the official stamp of the administering centre; however, this shall
not be an accepted substitute for the signature.
Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render
it invalid.
The validity of this certificate shall extend until the date indicated for the particular
vaccination. The certificate shall be fully completed in English or in French. The certificate
may also be completed in another language on the same document, in addition to either
English or French.”.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

