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II 

NÁVRH  

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne        2017, 

 

kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a 

některých druzích posudkové péče)  

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a) a d) a 

§ 60 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 95 odst. 2 

k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 

znění zákona č.         2017 (dále jen „zákon“): 

 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 

druzích posudkové péče), se mění takto: 

 

1. V § 2  odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo „pravidelný“ zrušuje. 

 

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Při stanovení obsahu pracovnělékařských služeb podle odstavce 1 písmene b) a c) lze 

ve smlouvě o poskytování pracovnělékařkých služeb uzavírané mezi zaměstnavatelem a 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě ve smlouvě o  zajištění konkrétní 

služby, zohlednit pouze činnosti vykonávané na pracovišti zaměstnavatele, a to ve vazbě na 

bezpečnostní rizika a zdravotní rizika a jejich míru vyjádřenou kategorií práce podle 

jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů, která se při těchto činnostech vyskytují.“.  

 

3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Pravidelný dohled“ nahrazují slovem 

„Dohled“. 

 

4. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „jiným právním předpisem5)“ nahrazují slovy „v části 

II přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo jiným právním předpisem5) a nejde-li o zajištění 

dohledu na základě smlouvy o zajištění konkrétní služby“. 

 

5. V § 3 odst. 3 se slovo „pravidelném“ zrušuje. 

 

6. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a dále doklad o převzetí záznamu podle 

písmene a) nebo b) zaměstnavatelem“. 

 

7. V § 6 odst. 1 se za slovo „vyšetření“ vkládají slova „prováděných posuzujícím lékařem 

nebo lékařem s příslušnou specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí na 

základě žádosti posuzujícího lékaře“. 
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8. V § 6 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských 

prohlídkách se hodnotí na základě  

a) informací zjištěných při dohledu podle § 2 odst. 1 písm. c), nejde-li o případ, kdy 

pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel, 

b) údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské 

prohlídky,  

c) závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a údajů uvedených 

ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím 

poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství 

pro děti a dorost, (dále jen „zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele“), 

pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; je-li ve zdravotnické 

dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

(dále jen „zdravotnická dokumentace o pracovnělékařských službách“)  dříve vyžádaný 

výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je 

uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním 

stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od 

vydání dříve vyžádaného výpisu. 

Údaje ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, který je zároveň 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se zaznamenají v nezbytném rozsahu do 

zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách. Je-li u registrujícího 

poskytovatele posuzované osoby zajišťována na základě písemné žádosti zaměstnavatele 

podle § 54 odst. 2 zákona pracovnělékařská prohlídka a posouzení zdravotní 

způsobilosti,  provádí se  hodnocení zdravotní způsobilosti této osoby na základě údajů 

o zdravotní náročnosti práce a podmínek, za kterých je práce vykonávána, uvedených 

v žádosti zaměstnavatele.“.  

 

9. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo „prováděná“ vkládají slova „v případě mimořádné 

prohlídky“. 

 

10. V § 7 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který 

zní: 

 

„3. v případě, kdy posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele a podle zjištění 

zdravotního stavu při základním vyšetření je provedení dalšího odborného vyšetření 

důvodné.“. 

 

11. V § 7 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ve zprávě o poskytnutých zdravotních 

službách se na základě závěrů odborného vyšetření a na to navazujícího zhodnocení 

zdravotního stavu vyšetřované osoby uvede doporučení23) ke zdravotní způsobilosti.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 23 zní: 

 

„23) Část třetí přílohy č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb.“. 

 

12. V § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 zní: 

 

„2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o 
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případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon 

povolání podle zákona neprovádí,“. 

 

13. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; dnem rozhodným pro 

stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním 

zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu“. 

 

14. V § 10 odst. 2 se za slovo „též“ vkládají slova „při změně druhu práce a“. 

 

15. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1 se text „5 let“ nahrazuje textem „4 roky“. 

 

16. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“. 

 

17. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „zdraví“ vkládají slova „ , pokud není 

pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 stanoven kratší interval“. 

 

18. V § 11 odstavec 4 zní: 

 

„(4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud je jiným právním předpisem11) nebo 

v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 11 zní: 

 

„11) Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákon č. 361/2000 Sb., zákon 

č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů.“.  

 

 

19. V § 11 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Periodické prohlídky v případě prací 

vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

neprovádějí, pokud je dohoda sjednána na dobu kratší, než je lhůta pro provedení  

periodické prohlídky stanovená podle odstavce 2 nebo 3.“. 

 

20. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

         „(6) Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den 

a)  vydání lékařského posudku na základě vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky 

podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo 

b) započetí výkonu práce, jde-li o výkon práce, ke které se vstupní lékařská prohlídka 

nevyžaduje.“.  

 

21. V § 12 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná 

část písmene f) „mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede 

nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.“. 

 

22. V § 12 odstavce 4 a 5 znějí: 

 

„(4) Při mimořádné prohlídce podle odstavce 2  

a) písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo odstavce 3 písm. a) se zdravotní stav posuzované 

osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 a 
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výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele,  

b) písm. a) až d) nebo písm. f) bodu 1 nebo 2 nebo odstavce 3 písm. b) se zdravotní stav 

posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření, která 

jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky a výpisu ze zdravotnické dokumentace 

registrujícího poskytovatele; výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku 

uplynula doba kratší než 6 měsíců. 

 

(5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3, 

kdy se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11, nedochází 

provedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené 

při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak [§ 17 

písm. d)].“. 

 

 

23. V § 12 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Má-li platnost dosavadního lékařského posudku uplynout v době kratší než 

90 dnů nebo dosavadní lékařský posudek již není platný, a dojde-li v této době k souběhu 

mimořádné a periodické prohlídky, provede se periodická prohlídka; přitom se provedou 

i vyšetření potřebná pro mimořádnou prohlídku stanovená posuzujícím lékařem s ohledem na 

důvod provedení mimořádné prohlídky, nebo vyšetření stanovená v rozhodnutí příslušného 

orgánu ochrany veřejného zdraví.“.  

 

24. V § 13 odst. 1 se slova „na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný 

zákon,“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Pro zjištění zdravotního stavu 

zaměstnance podle věty první není třeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele požadovat.“. 

 

25. V § 13 odst. 2 písmeno a) zní: 

 

„a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud 

1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, 

2. u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo  

3. zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem dalšího zhoršování 

zdravotního stavu, nebo“. 

 

26. V § 13 odst. 3 v úvodní části ustanovení se slova „lékařská prohlídka se neprovádí“ 

nahrazují slovy „lékařskou prohlídku lze též provést při ukončení pracovněprávního nebo 

obdobného vztahu“. 

 

27. V § 13 odst. 3 písm. a) se za slovo „první“ vkládají slova „nebo druhé“. 

 

28. V § 13 odst. 3 písm. b) se slovo „výkon“ zrušuje. 

 

29. V § 15 úvodní části ustanovení se slova „a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu 

k práci“ zrušují. 
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30. V § 15 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; v případě výstupní prohlídky se 

v souladu s § 55 odst. 1 písm. f) zákona uvede údaj o době expozice příslušnému 

rizikovému faktoru pro potřeby následné prohlídky“. 

 

31. V § 15 se na konci textu písmene d) doplňují slova „; v případě souběhu mimořádné a 

periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost“. 

 

32.  V § 15 se na konci textu písmene e) doplňují slova „; v případě souběhu mimořádné a 

periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky“. 

 

33. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 

„(2) V případě žádosti o provedení výstupní prohlídky nebo následné prohlídky podle § 9 

odst. 1 písm. b) nebo c) se odstavec 1 použije obdobně.“. 
 

 

34. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 15a 

 

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti 

v průběhu vzdělávání 

 

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti v  průběhu 

vzdělávání obsahuje tyto náležitosti:  

a) identifikační údaje školy, a to  

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla školy, identifikační číslo osoby, bylo-li 

přiděleno,  

2. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li 

zřizovatelem stát, kraj nebo obec,  

b) identifikační údaje žáka, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu 

místa trvalého pobytu na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného 

přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresu 

místa bydliště,  

c) kód a název oboru vzdělávání posuzované osoby, údaje o podmínkách výuky a 

praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře 

rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých 

rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, pokud se jedná o žádost podle § 8 

odst. 1 písm. b) bodu 2 a písm. c), 

d) druh požadované prohlídky, 

e) důvod provedení prohlídky.“. 

  

35. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 17a 

 

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky 

 

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky obsahuje tyto náležitosti: 
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a) identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu podle § 17 odst. 1 písm. a),  

b) identifikační údaje osoby, u které byla výstupní prohlídka provedena, v rozsahu jméno, 

popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu této osoby, 

popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,  

c) údaje o dosavadním pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, 

režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, kterou posuzovaná 

osoba vykonávala, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií 

práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,  

d) datum provedení výstupní prohlídky, 

e) identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, který potvrzení vydal, a to 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místo podnikání, razítko 

poskytovatele, 

f) identifikační údaje lékaře, který výstupní prohlídku provedl, a to jméno, popřípadě jména, 

příjmení a podpis lékaře, 

g) datum vydání potvrzení.“. 

 

36. V příloze č. 1 v textu nad tabulkou se slovo „zajištění“ nahrazuje slovem „provádění“ a 

slovo „prácí“ se nahrazuje slovem „práci“. 

 

37. V příloze č. 1 se v nadpisu třetího sloupce tabulky slovo „zajištění“ nahrazuje slovem 

„provedení“. 

 

38. V příloze č. 1 se v tabulce u mimořádné pracovnělékařské prohlídky ve sloupci 

„Náročnost práce“ věty „Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o  pracích konaných 

mimo pracovní poměr, periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3 se neprovádějí.  To 

neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna a 

doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána je delší než lhůta pro provedení periodické 

prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.“ zrušují. 

 

39. V příloze č. 1 tabulky se u „Poradenství a dohledu“ ve třetím sloupci číslo „10“ nahrazuje 

číslem „8“, číslo „20“ nahrazuje číslem „15“ a číslo „40“ nahrazuje číslem „30“. 

 

40. V příloze č. 1 se pod tabulku vkládá nová věta „Čas potřebný pro provedení 

pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení 

výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou 

rozvahu, popřípadě též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení 

záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho 

předání oprávněným osobám a související administrativní činnost.“. 

 

41.  V příloze č. 1 se pod tabulkou ve větě třetí slova „10 pracovních míst“ nahrazují textem 

„pro 5 pracovních míst při nízké a střední náročnosti práce a pro 10 pracovních míst při 

vysoké náročnosti práce. Pracovním místem pro účely stanovení časů pro provádění 

dohledu nebo poradenství se rozumí výkon práce nebo činnosti na jedné pracovní pozici v 

jedné pracovní směně bez ohledu na počet těchto směn.“. 

 

42. V příloze č. 2 části I. oddílu 1 pododdílu 1.1. se na konec odstavce Následné prohlídky 

doplňují slova „ , vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x 

za 2“.  

 

43. V příloze č. 2 části I. oddílu 1 pododdílu 1.2. se na konec odstavce Následné prohlídky 
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doplňují slova „ , po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky“. 

 

 

44. V části I. oddílu 2 pododdílu 2.8. odstavec Následná prohlídka zní:  

 

„Následná prohlídka: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté 

expozici 2x za 2 roky se zaměřením na možnost rozvoje parkinsonského syndromu“. 

 

45. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 nadpis pododdílu 2.18. zní: 

„ 

2.18. Oxidy dusíku a ozón 

„. 

46. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 nadpis pododdílu 2.21. zní: 

„ 

2.21. Izokyanáty  bez ohledu na kategorii práce 

„. 

47. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 pododdílu 2.21. odstavec Lhůty prohlídek zní: 

 

 „Lhůty prohlídek: poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu práce s izokyanáty, dále 1x 

za 1 rok“. 
 

48. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 pododdílu 2.28.2 se v odstavci Následné prohlídky za 

slova „výstupní prohlídky“ vkládají slova „po nejméně pětileté expozici“. 

 

49. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 pododdílu 2.43. se v odstavci Následné prohlídky text „1x 

za 3“ nahrazuje slovy „po nejméně pětileté expozici 1x za 2“. 

 

50. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 pododdílu 2.56. se v odstavci Následné prohlídky slovo 

„desetileté“ nahrazuje slovem „pětileté“. 

 

51. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 pododdílu 2.58. písm. A se v bodu 1 slova „i po prodělané 

léčbě“ nahrazují slovy „v léčbě“. 

 

52. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 pododdílu 2.58. písm. B bod 2 zní: 

 

„2. zhoubné nemoci v anamnéze a prekancerózy,“. 

 

53. V příloze č. 2 části I. oddílu 2 pododdílu 2.58. se v odstavci Následné prohlídky za slovo 

„vyšetření“ vkládají slova „v rozsahu výstupní prohlídky“.  

 

54. V příloze č. 2  části  I. oddílu 3 pododdílu 3.1. písm. A se bod 1 zrušuje. 

 

Dosavadní body 2 až 11 se označují jako body 1 až 10. 

 

55. V příloze č. 2  části I. oddílu 3 pododdílu 3.1. písm. A se bod 6 zrušuje. 

 

Dosavadní body 7 až 10 se označují jako body 6 až 9. 

 

56. V příloze č. 2  části I. oddílu 3 pododdílu 3.1. písm. B. se na konci bodu 3 tečka nahrazuje 

čárkou a doplňují se body 4 a 5, které znějí: 
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„4. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy, pokud ukončení léčby nevede 

k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí, 

 5.   závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením.“. 

 

57. V příloze č. 2 části I. oddílu 3 pododdílu 3.1. se na konci textu odstavce Následné 

prohlídky doplňují slova „v rozsahu výstupní prohlídky“.  

 

58. V příloze č. 2 části I. oddílu 3 nadpis pododdílu 3.2. zní: 

„ 

3.2. Elektromagnetické záření, včetně laserů  

„. 

 

59. V příloze č. 2 části I. oddílu 3 pododdílu 3.5. písm. A se bod 2 zrušuje a zároveň se 

zrušuje označení bodu 1. 

 

60. V příloze č. 2 části I. oddílu 3 pododdílu 3.5. se na konci textu odstavce Vstupní 

prohlídka doplňují slova „a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera“.  

 

61. V příloze č. 2 části I. podmínek oddílu 3 pododdílu 3.5. odstavec Periodická prohlídka 

zní: 

 

„Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová 

audiometrie; ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu 

podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších jak 20 % 

podle Fowlera zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné progrese 

ztráty sluchu“.  

 

 

62. V příloze č. 2 části I. oddílu 4 pododdílu 4.1. se na konci textu odstavce Vstupní 

prohlídka doplňují slova „ , u osob nad 50 let věku zátěžové EKG“. 

 

63. V příloze č. 2 části I. oddílu 4 pododdílu 4.1. odstavec Periodická prohlídky zní: 

 

„Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku 

zátěžové EKG“.  

 

 

64. V příloze č. 2 části I. oddílu 5 pododdílu 5.1. písmeno A zní: 

 

„A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména  

 

prognosticky závažné nekorigovatelné poruchy zraku.“.  
 

 

65. V příloze č. 2 části I. oddílu 5 pododdílu 5.1. se v odstavci Výstupní prohlídka za slova 

„základní vyšetření,“ vkládají slova „oční vyšetření;“  a za slovem „(defektoskopie)“ se 

vkládají slova „se provede pouze“ .  
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66. V příloze č. 2 části I. oddílu 5 pododdílu 5.1. se v odstavci Periodická prohlídka za slovy 

„oční vyšetření“ čárka nahrazuje středníkem a za slovo „(defektoskopie)“ se vkládají 

slova „se provede pouze“.  

 

67. V příloze č. 2 části I. oddílu 5 pododdílu 5.1. se v odstavci Mimořádná prohlídka za 

slovy „oční vyšetření“ čárka nahrazuje středníkem a za slovo „(defektoskopie)“ se 

vkládají slova „se provede pouze“.  

 

68. V příloze č. 2 části I. oddílu 6 pododdílu 6.1. se na konci textu odstavce Následné 

prohlídky doplňují slova „po nejméně pětileté expozici, při práci s expozicí prachu 

s karcinogenním účinkem 1x za 2 roky bez ohledu na délku expozice“.  

 

69. V příloze č. 2 části I. oddílu 6 pododdílu 6.3. se na konci textu odstavce Periodická 

prohlídka doplňují slova „a následně každé 4 roky“.  

 

70. V příloze č. 2 části I. oddílu 7 pododdílu 7.1. odstavec Následné prohlídky zní: 

 

„Následné prohlídky: základní vyšetření po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky“. 

 

71. V příloze č. 2 části I. oddílu 8 pododdílu 8.2. se na konci textu odstavce Výstupní 

prohlídka doplňují slova „ , při nejistotě o provedení očkování anti HBs“. 

  

72. V příloze č. 2 části II. nadpis oddílu 1 zní: 

„ 

1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnictví, 

v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním 

sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, u 

kterých není přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty pravidelnou součástí 

výkonu jejich práce 

„. 

 

73. V příloze č. 2 části II. oddílu 1 se v poznámce číslo „1.“ zrušuje. 

 

74. V příloze č. 2 části II. nadpis oddílu 3 zní: 

 

„ 

3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha 

transportních zařízení, regálových zakladačů, důlních těžních strojů, stavebních a 

jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů 

„. 

 

75. V příloze č. 2  části II. oddílu 3 písm. B. se na konci bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se bod 6, který zní: 
 

„6. funkční poruchy pohybového aparátu zejména končetin znesnadňující ovládání 

řídících prvků.“. 

 

76. V příloze č. 2  části II. oddílu 4 písm. B. se na konci textu bodu 5 doplňují slova „a 

funkční poruchy končetin znesnadňující ovládání řídících prvků“. 
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77. V příloze č. 2  části II. oddílu 4 a oddílu 5 se v odstavcích Vstupní prohlídka a 

Periodické prohlídky slovo „perimetr“ zrušuje. 

 

78. V příloze č. 2  části II. oddílu 5 se v odstavci Lhůty periodických prohlídek text „6 let“ 

nahrazuje textem „4 roky“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „2“. 

 

79. V příloze č. 2 části II. nadpis oddílu 7 zní: 

 

“ 

7. Nakládání s výbušninami22), opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů 

s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých 

tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a 

tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích 

zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových 

elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního 

předpisu24) 

„. 

 

Poznámka pod čarou č. 24 zní: 

 

„24) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

vyhlášky č. 98/1982 Sb.“. 

 

80. V příloze č. 2 části II. nadpis oddílu 9 zní: 

„ 

9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem 

stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu 

„. 

 

81. V příloze č. 2 části II. nadpis oddílu 10 zní: 

„ 

10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů 

„. 

 

82. V příloze č. 2 části II. oddílu 13 se za odstavec Periodická prohlídka doplňuje odstavec 

Lhůty prohlídek, který zní: 

 

„Lhůty prohlídek: 1x za 2 roky“.  

 

83. V příloze č. 2 části II. nadpis oddílu 14 zní: 

 

„ 

14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci 

prevence rizik v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve 

spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

„. 

 

84. V příloze č. 2 části II. oddílu 14 se na konci textu odstavce Vstupní prohlídka a odstavce 

Periodická prohlídka doplňují slova „a další odborná vyšetření podle charakteru a míry 
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příslušného rizika“. 

 

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

         Pokud byly termíny k  provedení pracovnělékařských prohlídek stanoveny přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky, provedou se pracovnělékařské prohlídky v termínech stanovených 

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.. 

 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti …… (bude upřesněno v návaznosti na projednávání zákona 

v Parlamentu ČR a jeho publikaci ve Sbírce zákonů) 
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