
Preventivní péče – OČKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Společnost zajišťuje očkování vybraným zaměstnancům proti: 

 Sezonní chřipce – očkování je určeno zaměstnancům nejvíce ohroženým virovým 

chřipkovým onemocněním. Jedná se o zaměstnance, kteří pracují venku nebo se 

často pohybují v místech s výrazně rozdílnou teplotou vzduchu, jsou ve zvýšené 

míře vystaveni možnosti přenosu tohoto virového onemocnění od dalších osob, 

apod. Zájemci o očkování vyplní závaznou přihlášku k očkování, která je 

k dispozici na intranetu Dokumenty/Šablony DPO/Šablony DPO/Lidské 

zdroje/Lidské zdroje/Péče o zaměstnance a zašlou na email benefity@dpo.cz nebo 

vnitropodnikovou poštou nebo osobně odevzdají v kanceláři odboru lidské zdroje 

pověřené osobě, a to nejpozději vždy do 20. srpna daného kalendářního roku. 

Očkování proti sezonní chřipce – očkování chrání proti sezonní chřipce, obsahuje 3 

druhy usmrcených chřipkových virů (2xA a 1xB), jejich složení je každoročně 

upravováno dle doporučení Světové zdravotnické organizace, aby co nejvíce 

odpovídalo cirkulujícím kmenům chřipky. 

 Klíšťové encefalitidě – očkování je určeno zaměstnancům nejvíce ohroženým 

možným přisátím infikovaného klíštěte. Jedná se o zaměstnance, kteří pracují na 

venkovních prostranstvích, na trati apod., a to v oblastech, kde se infikovaná 

klíšťata vyskytují. Zájemci o očkování vyplní závaznou přihlášku k očkování (na 

žádost poznačit první dávka ze tří), která je k dispozici na intranetu Dokumenty 

/Šablony DPO/Šablony DPO/Lidské zdroje/Lidské zdroje/Péče o zaměstnance a 

zašlou na email benefity@dpo.cz nebo vnitropodnikovou poštou nebo osobně 

odevzdají v kanceláři odboru lidské zdroje pověřené osobě, a to nejpozději vždy 

do 20. srpna daného kalendářního roku. 

Očkování proti klíšťové encefalitidě - očkování chrání pouze proti klíšťové 

encefalitidě – virovému zánětu mozku, nikoli proti lymeské (lymské) borelióze, což je 

bakteriální infekce vyvolaná spirálovou bakterií Spirochetou, kterou klíšťata také 

přenášejí. 

 Hepatitidě B – očkování je určeno zaměstnancům nejvíce ohroženým možnou 

nákazou virovou hepatitidou typu B. Ti zaměstnanci, kteří se při výkonu své práce 

mohou poranit ostrými infikovanými předměty, nebo jim při výkonu jejich práce 

hrozí incident s člověkem – bacilonosičem. Zájemci o očkování vyplní závaznou 

přihlášku k očkování (na žádost poznačit první dávka ze tří), která je k dispozici na 

intranetu Dokumenty/Šablony DPO/Šablony DPO/Lidské zdroje/Lidské 

zdroje/Péče o zaměstnance a zašlou na email benefity@dpo.cz nebo 

vnitropodnikovou poštou nebo osobně odevzdají v kanceláři odboru lidské zdroje 

pověřené osobě, a to nejpozději vždy do 25. ledna eventuálně do 20. srpna 

daného roku. 

Očkování proti hepatitidě B – očkování chrání pouze proti hepatitidě B - virovému 

zánětu jater, který se přenáší krví a jinými tělními tekutinami, nikoli proti hepatitidě A 

- tzv. „nemoci špinavých rukou“. 

Detailní podmínky řeší pokyn č. 82/2019. 

Přihlášeným zaměstnancům očkování hradí zaměstnavatel a to jen v případě, že se 

k aplikaci dostaví v řádném termínu. 
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