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III 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Název: 

Návrh vyhlášky, 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)  
 

 

A. Obecná část 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

Vyhláška č. 79/2013 Sb. je prováděcím právním předpisem zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Návrhem vyhlášky, 

kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., se reaguje na změny v zákoně č. 373/2011 Sb.  

provedené zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela zákona 

č. 373/2011 Sb., která nabyde účinnosti dne 1. 11. 2017, upravuje mimo jiné ustanovení 

zákona týkající se posudkové péče a pracovnělékařských služeb tak, aby byly odstraněny 

aplikační problémy v praxi, které byly také zohledněny v  závěrech projektu „Spolupráce 

zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských 

služeb“ zpracovaným Asociací samostatných odborů a Svazem průmyslu a dopravy a přijaty 

dne 27. 7. 2015 na 120. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR. 

Účelem navrhované právní úpravy je tak v návaznosti na změny provedené zákonem 

č. 202/2017 Sb. v zákoně č. 373/2011 Sb. a doprovodné novely (tj. novela zákoníku práce a 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) provést navazující úpravy v dotčeném prováděcím 

právním předpise, tj. ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. 

Současně je nutné promítnout do vyhlášky i změny, které vyplynuly z novely zákona 

č. 373/2011 Sb. provedené zákonem č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to v návaznosti na úpravu 

posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání. 

Dále je nutné promítnout do vyhlášky i úpravy provedené v  zákoně č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, vzhledem k tomu, že z příslušných ustanovení uvedeného zákona 

bylo, s  odkazem na komplexní řešení problematiky pracovnělékařských služeb v  zákoně 

č. 373/2011 Sb. a jeho prováděcím právním předpise, vypuštěno oprávnění orgánů ochrany 

veřejného zdraví stanovovat pro výkon rizikových prací minimální náplň vstupních, 

periodických a výstupních preventivních lékařských prohlídek a rovněž termíny periodických 

preventivních lékařských prohlídek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASADBRR1)

aspi://module='ASPI'&link='373/2011%20Sb.%2523'%26ucin-k-dni='30.12.9999'


74 
 

Konkrétně je třeba zejména  

 stanovit důvody, pro které nebude třeba vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace 

pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu za účelem vydání 

lékařského posudku, 

 upravit náplně pracovnělékařských prohlídek v souladu s nejnovějšími medicínskými  

poznatky, 

 v rámci vymezení rozsahu pracovnělékařských služeb snížit časové limity vztahující se 

k provádění dohledu na pracovištích a poskytování poradenství pro zaměstnavatele; 

v souvislosti s tím také definovat pojem „pracovní místo“ pro účely této vyhlášky, 

 upřesnit, co všechno je zahrnuto v časových limitech pro provádění pracovnělékařských 

prohlídek, 

 vymezit vztah mimořádné a periodické prohlídky při jejich souběhu, aby byla provedena 

periodická prohlídka, která má širší náplň, přičemž budou provedena i vyšetření 

související s důvodem mimořádné prohlídky a bude vydán pouze jeden lékařský 

posudek,  

 sjednotit lhůty pro provádění periodických prohlídek pro práce kategorie druhé a práce 

v riziku ohrožení života a zdraví, s výjimkou práce „řidičů referentů“, kteří vykonávají 

práce kategorie první, 

 doplnit lhůtu pro provádění periodické prohlídky při výkonu noční práce s ohledem 

na vypuštění této lhůty ze zákoníku práce, 

 upravit provádění výstupních prohlídek tak, aby byly prováděny povinně minimálně 

po skončení výkonu rizikové práce a u zaměstnanců, kterým byla uznána nemoc 

z povolání, ohrožení touto nemocí nebo kteří utrpěli pracovní úraz během výkonu práce 

u současného zaměstnavatele, a umožnit jejich provedení také v jiných případech, pokud 

o ně požádá zaměstnavatel z vlastního podnětu nebo z podnětu zaměstnance,  

 stanovit náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky,  

 stanovit náležitosti žádosti o provedení prohlídky k posouzení zdravotní způsobilosti žáka 

nebo studenta ke vzdělávání,  

 odstranit ta vymezení, která byla nově doplněna přímo do zákona v části posuzování 

zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.   

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Předložený návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., respektuje rozsah 

a meze zákonného zmocnění podle ustanovení § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 373/2011 Sb., 

který provádí. Navrhované změny jsou provedeny na základě změn uvedeného zákona, 

které jsou založeny jednak jeho novelou (zákon č. 202/2017 Sb., který nabyde účinnosti ke 

dni 1. 11. 2017) a jednak novelou provedenou zákonem č. 82/2015 Sb., dále na základě 

změn zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.  

Navrhovaná vyhláška je v  souladu se zmocněním v zákoně o specifických zdravotních 

službách a je zpracována v mezích tohoto zákona, a to ve znění po úpravách provedených 

jeho novelou. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie a 

mezinárodními smlouvami 

Návrh novely vyhlášky není v rozporu s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) nebo 

obecnými zásadami práva EU.  

 

Návrh novely vyhlášky zohledňuje požadavky směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. 

prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím 

vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom, a to čl. 45 odst. 3 písm. a) a b), čl. 45 

odst. 4, čl. 47 a čl. 49. Tato směrnice byla převážně transponována zákonem č. 263/2016 

Sb., atomový zákon, a jeho prováděcími právními předpisy.  

Dále návrh novely vyhlášky zohledňuje požadavky čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/10/ES 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců 

rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu 

čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS a čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 90/270/EHS ze dne 29. 

května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se 

zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS). Uvedené směrnice jsou převážně transponovány zákoníkem práce, zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcími 

právními předpisy. Směrnice 2003/10/ES je rovněž transponována nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů, a směrnice 90/270/EHS nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Návrh vyhlášky se dotýká oblastí upravených  

- směrnicí Rady č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve které je v článku 7 a 14 uloženo 

zaměstnavateli zajistit dohled nad zdravím zaměstnanců, přičemž transpozice 

příslušných článků směrnice je provedena v zákoníku práce a zákoně č. 373/2011 

Sb., 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy 

pracovní doby, a to v návaznosti na úpravy provedené v zákoníku práce vztahující se 

k výkonu noční práce a převedení této problematiky do zákona č. 373/2011 Sb.,  

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 

mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

Rady 89/391/EHS), 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
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mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

Rady 89/391/EHS) (kodifikované znění),  

- směrnicí Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví 

zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci 

(čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),  

- směrnicí 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),  

- směrnicí Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.  

Uvedené směrnice, které se dotýkají upravovaných oblastí, jsou transponovány zejména 

zákony, a to zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb. a jejich 

prováděcími právními předpisy. Dotýkají se rovněž zákona č. 373/2011 Sb. 

K výkonu práce  mladistvými zaměstnanci se vztahuje vyhláška č. 180/2015, o pracích 

a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, 

a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, 

které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství 

zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška 

o zakázaných pracích a pracovištích), která implementuje směrnici Rady 94/33/ES ze dne 

22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. Ačkoliv jde o skupinu mladistvých, žáci 

a studenti přímo nespadají pod režim zákoníku práce, tedy neuzavírají při přípravě 

na povolání, to je v rámci plnění příslušného vzdělávacího programu, pracovní smlouvu, jíž 

je vázán i zaměstnavatel, proto se na ně přímo zákoník práce a jeho prováděcí vyhláška 

č. 180/2015 Sb. nevztahuje (k tomu např. viz § 65 odst. odst. 1 a 2, § 96 odst. 2, § 71 

a § 103 školského zákona, popřípadě též vyhláška č. 13/2005 Sb.).  

Nicméně je třeba mít na zřeteli vazbu školského zákona vyjádřenou v  jeho § 65 odst. 3 

a § 96 odst. 3 na zákoník práce a § 5 odst. 4 vyhlášky č. 180/2015 Sb. Tuto provazbu 

právních předpisů však nelze hodnotit tak, že by se uvedená směrnice přímo vztahovala 

na žáky a studenty, to je na vzdělávací proces, jehož součástí je praktické vyučování nebo 

praktická příprava. Vyjádření takové provazby je národní úpravou. 

 

Předložený návrh novely vyhlášky je v souladu s principy doporučenými orgány EU a 

uplatňovanými v členských zemích EU.  

 

Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 

 

Navrhovaných úprav se judikatura soudních orgánů EU nedotýká. 

 

Předkládaný návrh novely vyhlášky je rovněž v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána. Pro oblast pracovnělékařských služeb jde o Úmluvu Mezinárodní 

organizace práce č. 161 o závodních zdravotních službách - vyhláška MZV č. 145/1988 Sb., 

o Úmluvě o závodních zdravotních službách. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Příprava novely vyhlášky je postupem v souladu se zmocněním v zákoně č. 373/2011 Sb. 
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Stávající vyhláška upravuje obsah pracovnělékařských služeb, který vychází z požadavků 

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 161 o závodních zdravotních službách ratifikované 

Českou republikou (vyhláška MZV č. 145/1988 Sb.). Právní úprava na základě zmocnění a 

v mezích zákonné úpravy stanoví jednotná kritéria a postupy při poskytování 

pracovnělékařských služeb a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, v průběhu 

vzdělávání, k práci nebo službě a dalším činnostem, které jsou součástí práce, pro všechny 

zúčastněné subjekty - poskytovatele pracovnělékařských služeb, zaměstnavatele, 

zaměstnance, školy a školská zařízení, včetně jejich zřizovatelů.  

Při aplikaci zákona č. 373/2011 Sb. od jeho účinnosti (nastala dne 1. 4. 2012) a prováděcího 

právního předpisu - vyhlášky č. 79/2013 Sb. (nastala dne 3. 4. 2013), byly v praxi 

při poskytování pracovnělékařských služeb a posudkové péče v rámci posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci, ke službě a ke vzdělávání a v jeho průběhu zjištěny problémy 

a nejasnosti, které je nutné řešit a odstranit. Na některé nedostatky upozornil i projekt 

„Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy 

pracovnělékařských služeb“, který probíhal v roce 2014 a 2015 a na němž participovaly 

Asociace samostatných odborů a Svaz průmyslu a dopravy. Závěry z tohoto projektu byly 

projednány a přijaty dne 27. 7. 2015 na 120. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální 

dohody ČR. Část identifikovaných problémů, které je nutné řešit zákonnou úpravou, je 

řešena již zmiňovanou novelou zákona č. 373/2011 Sb., některé dílčí problémy budou 

odstraněny až novelou této vyhlášky, která upravuje podrobnosti jednotlivých skutečností 

vymezených zákonem. 

Protože je nutné odstranit aplikační problémy v praxi, splnit závěry uvedeného projektu 

sociálních partnerů, ke kterým se vláda přihlásila, a zajistit soulad prováděcího právního 

předpisu se zákonem, k jehož provedení se vydává, a dalšími zákony, jichž se problematika 

pracovnělékařských služeb dotýká (zejména zákon č. 258/2000 Sb. a zákoník práce), jiné 

řešení než provedení novelizace vyhlášky není možné. Proto se na základě zmocnění v § 95 

zákona č. 373/2011 Sb. přistoupilo k přípravě vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 79/2013 Sb. 

Nesoulad prováděcího právního předpisu - vyhlášky č. 79/2013 Sb. s prováděným zákonem, 

který je důsledkem změn provedených výše zmíněnou novelou zákona a doprovodných 

novel zákonů, a stejně tak některé problémy aplikační praxe, nelze v rámci aplikační praxe 

překlenout výkladem nebo akty řízení. Tento stav lze řešit pouze úpravou vyhlášky 

č. 79/2013 Sb.   

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

Hospodářské a finanční dopady navržených úprav v oblasti poskytování pracovnělékařských 

služeb byly zohledněny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu 

novely zákona o specifických zdravotních službách. Navrhovaná právní úprava prováděná 

novelou vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 

neovlivní negativně státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani podnikatelské prostředí 
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České republiky. 

 

V důsledku úprav v zákoně č. 373/2011 Sb., k němuž je vyhláška prováděcím právním 

předpisem, se předpokládá snížení výdajů ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtů 

i podnikatelských rozpočtů na základě upřesnění a redukce některých požadavků 

vztahujících se k pracovnělékařským prohlídkám zaměstnanců a státních zaměstnanců 

a posuzování jejich zdravotní způsobilosti k práci nebo službě, provádění dohledu 

na pracovištích a poskytování poradenství.  

Přijetím navržených změn jak v zákoně, tak ve vyhlášce, se očekává snížení ekonomické 

a administrativní zátěže dotčených subjektů, tj. zaměstnavatelů, zaměstnanců 

a poskytovatelů pracovnělékařských služeb. K tomu přispěje například stanovení důvodů, 

pro které nebude nutné vyžadovat ke každé pracovnělékařské prohlídce výpis ze 

zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, snížení časů pro 

provádění dohledu na pracovištích zaměstnavatele a poskytování poradenství, upřesnění 

náplně prohlídek při souběhu prohlídky mimořádné a periodické, upřesnění, že v případě 

periodických prohlídek s různými lhůtami se provádějí pouze vyšetření související s důvodem 

prohlídky, sjednocení termínů prohlídek pro práce kategorie druhé a práce s rizikem 

ohrožení života a zdraví, a upřesnění lhůt periodických prohlídek u práce „řidičů referentů“.  

U všech subjektů, které jsou v pozici zaměstnavatele, tedy i státních orgánů 

a samosprávných celků, dojde navrženými úpravami ke snížení ekonomické 

a administrativní zátěže. 

Návrh vyhlášky nebude mít negativní sociální dopady na pacienty a posuzované osoby, 

rovněž nebude mít negativní dopad na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž žádné dopady na životní prostředí. 

 

7. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 

diskriminace. Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady 

rovnosti mužů a žen. 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrhem vyhlášky se nerozšiřuje rozsah osobních údajů dosud zpracovávaných na základě 

stávající vyhlášky č. 79/2013 Sb. o nové údaje a ani se nijak nemění nakládání s nimi.  

Obecně, jako pro všechna nakládání s osobními údaji, včetně jejich sdělování, platí, že je 

možné postupovat pouze v souladu s příslušnými zákony (viz zákon č. 373/2011 Sb. a zákon 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů), přičemž musí být dodržována 

povinnost zachovávat mlčenlivost, která je v těchto právních předpisech stanovena. 
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Při nakládání s údaji podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., včetně písemností vzniklých na jejím 

základě (žádosti o provedení příslušné prohlídky, lékařské posudky, potvrzení o výstupní 

prohlídce), se poskytovatelé zdravotních služeb řídí zákonem č. 372/2011 Sb. a jeho 

prováděcí vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších 

předpisů. V příloze č. 2 uvedené vyhlášky jsou stanoveny zásady pro uchovávání 

zdravotnické dokumentace a postupy při jejím vyřazování a zničení, v příloze č. 3 jsou pak 

stanoveny doby uchovávání zdravotnické dokumentace nebo jejich částí. Zdravotnická 

dokumentace v případě poskytování pracovnělékařských služeb se uchovává v závislosti na 

rizikovosti vykonávané práce 10 nebo 15 let, výjimečně až 40 let (práce s chemickými 

karcinogeny nebo mutageny stanovenými jiným právním předpisem, s azbestem, v riziku 

fibrogenního prachu, a s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění, 

onemocnění, která mají velmi dlouhou inkubační dobu nebo způsobují onemocnění, která se 

opakovaně projevují remisemi či mohou mít závažné následky) od ukončení zaměstnání. 

Sdělování osobních údajů o pacientech nebo posuzovaných osobách mezi jednotlivými 

poskytovateli zdravotních služeb a dalšími zainteresovanými subjekty je rovněž možné 

pouze v souladu s příslušnými zákony, kterými jsou zejména zákon č. 373/2011 Sb. a zákon 

č. 372/2011 Sb.), přičemž musí být postupováno tak, aby nebyla porušena pravidla 

pro zachování povinné mlčenlivosti (§ 51 zákona č. 372/2011 Sb., § 49 odst. 4 zákona 

č.  373/2011 Sb.). 

 

Nové ustanovení § 15a, jímž se stanoví náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky 

a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, nezakládá novou 

činnost a ani nakládání s novými osobními údaji, neboť lékařská prohlídka žáka nebo 

studenta se v souladu s právní úpravou prováděla vždy na základě žádosti k tomu 

oprávněného subjektu, tj. zákonného zástupce nezletilého žáka nebo studenta v případě 

prohlídky uchazeče o vzdělávání a prohlídky vztahující se ke změně zdravotního stavu žáka 

nebo studenta (§ 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky). V případě prohlídky před zařazením 

na praktické vyučování nebo praktickou přípravu nebo lékařské periodické prohlídky je 

žadatelem o provedení prohlídky ředitel školy (§ 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky).  

Žádost o provedení lékařské prohlídky zakládá poskytovatel zdravotních služeb 

do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Tím se žádost stává součástí 

zdravotnické dokumentace a její uchování je regulováno vyhláškou o zdravotnické 

dokumentaci (viz § 5 a příloha č. 3 bod 8 vyhlášky č. 98/2012 Sb.).  

Pro nedostatečnost zákonného zmocnění nebylo možné, až do novely zákona 

č. 373/2011 Sb. provedené zákonem č. 202/2017 Sb., pro sjednocení postupu stanovit 

náležitosti žádosti tak, jak je tomu u žádostí o pracovnělékařskou prohlídku. Zmíněnou 

novelou zákona č. 373/2011 Sb. byla tato nedostatečnost zákonného zmocnění § 52 

napravena. Při zpracování žádosti o tuto prohlídku se v praxi dosud postupuje analogicky 

jako u žádosti o pracovnělékařskou prohlídku. 

Rovněž ustanovení § 17a, které stanoví náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky, 

nezavádí (z pohledu nakládání s osobními údaji podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. a vedení 

zdravotnické dokumentace) nakládání s novými údaji. Potvrzení je rovněž součástí 

zdravotnické dokumentace (viz § 13 ve znění návrhu vyhlášky), v tomto případě vedené 

o zaměstnanci poskytovatelem pracovnělékařských služeb; uchovávání této dokumentace je 

regulováno vyhláškou o zdravotnické dokumentaci (viz příloha č. 3 bod 8 vyhlášky 
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č. 98/2012 Sb.). Potvrzení je určeno zaměstnanci, a to pro případ možných nároků na 

uplatnění uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, a také zaměstnavateli 

rovněž pro případ uplatnění nároku na uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemoci 

z povolání bývalým zaměstnancem, neboť podle údajů na potvrzení budou ve zdravotnické 

dokumentaci dohledatelné informace o zdravotním stavu zaměstnance při ukončení výkonu 

práce.  

Z pohledu doplnění vyhlášky č. 79/2012 Sb. o ustanovení §15a a § 17a jde o formální 

rozšíření dokumentů vymezených touto vyhláškou. Oproti údajům zpracovávaným podle 

jejího dosavadního znění nejde o nové osobní údaje, s nimiž by již nebylo podle vyhlášky 

nakládáno. Údaje zaznamenávané do těchto nově vymezených dokumentů jsou v podstatě 

totožné s obsahem lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo 

v průběhu vzdělávání, jde-li o žádost podle § 15a vyhlášky, nebo s obsahem lékařského 

posudku o zdravotní způsobilosti k práci, jde-li o potvrzení o provedení výstupní prohlídky. 

Na potvrzení o provedení výstupní prohlídky se neuvádí žádná diagnóza ani jiné údaje 

o zdravotním stavu vyšetřované osoby.  

Stávající vyhláška č. 79/2013 Sb. i její předkládaná novela respektují výše zmíněné právní 

předpisy a zákon o ochraně osobních údajů, ze kterých vycházejí.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zásadami ochrany soukromí. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. Povinnosti jednotlivých 

subjektů při poskytování zdravotních služeb, včetně pracovnělékařských služeb, jsou 

jednoznačně vymezeny. Dodržování stanovených povinností jednotlivými subjekty je 

předmětem kontrolní činnosti správních orgánů vydávajících oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a kontrolních orgánů v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Při vydávání lékařských posudků jsou korupční rizika 

minimalizována tím, že jak posuzovaná osoba, tak osoba, které uplatněním lékařského 

posudku vznikají práva a povinnosti, mohou využít opravný prostředek, což již umožňuje 

zákon č. 373/2011 Sb. Lékařský posudek pak v celém jeho rozsahu přezkoumá příslušný 

správní orgán; příslušnost je rovněž stanovena zákonem č. 373/2011 Sb.   

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost 

a obranu státu. 

 

B. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

V souladu s Obecnými zásadami hodnocení dopadů regulace (RIA) a podle schváleného 

plánu vyhlášek na rok 2016 není nutné k návrhu vyhlášky zpracovávat RIA, neboť se v tomto 

případě jedná o provedení nutných úprav prováděcího právního předpisu v návaznosti 

na novelizované znění zákona, které nejdou nad jeho rámec. RIA byla zpracována k novele 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

která nabyde účinnosti 1. listopadu 2017 (zákona č. 202/2017 Sb.). Upuštění od zpracování 
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RIA bylo schváleno v rámci Plánu vyhlášek na rok 2016.  

Vzhledem k tomu, že návrh novely zákona č. 373/2011 Sb. byl v rámci legislativního procesu 

doprojednán tak, že ve Sbírce zákonů byl publikován až dne 12. 7. 2017 (částka č. 72), 

předkládá se návrh vyhlášky v návaznosti na uvedený zákon do legislativního procesu v roce 

2017.  

 

 

C. Zvláštní část 

 

Novelizační bod 1 

Upřesňuje se poznámka pod čarou č. 1, do které se doplňují příslušné směrnice Evropské 

unie dotýkající se oblasti ochrany zdraví při práci a poskytování pracovnělékařských služeb 

zaměstnancům, které jsou, byť jen v malé části, vyhláškou implementovány.  Viz výše bod 

A.3. 

 

Novelizační bod 2 (§ 2 písm. a) bod 2) 

Do ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 2 se doplňuje, že vedle rizikových faktorů pracovního 

prostředí existují další rizika  podmiňující zdravotní způsobilost k výkonu práce. Rizikové 

faktory pracovního prostředí (viz § 2 odst. 1 bod 2 vyhlášky – legislativní zkratka „rizikové 

faktory“) jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky v části I(rizikové faktory pracovních podmínek 

podle zákona upravujícího zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 

309/2006 Sb.)) a v části II (rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob). 

Mezi další rizika  podmiňující zdravotní způsobilost k výkonu práce patří rizika nad rámec 

rizikových faktorů - např. práce v jiných výškách, než kterými se rozumí riziko ohrožení 

zdraví (práce ve výšce i menší jak 1,5 m u kolísavého tlaku, motolic, poškození krční páteře 

apod. může vést k pádu a ke škodě na zdraví), práce se zbraní nebo kolejová doprava nebo 

řízení motorového vozidla, kdy vlastní zvýšená pozornost vede k únavě a současně 

ke zvyšování nebezpečí zranění dalších osob. Jejich zohlednění při posuzování zdravotní 

způsobilosti je přitom elementární a má shodný význam jako ostatní rizika. U některých 

dalších rizik je zdravotní způsobilost upravena jinými právními předpisy a postupuje se při 

jejich posuzování podle těchto předpisů. Při tomto postupu však dochází k roztříštěnosti 

posuzování zdravotní způsobilosti, vydává se několik lékařských posudků, což ve svém 

důsledku zvyšuje předpoklad újmy na zdraví zaměstnance a současně to zvyšuje 

ekonomické náklady zaměstnavatele a zbytečně zatěžuje všechny zúčastněné subjekty. 

Platí, že všechny zátěže související s výkonem práce s různými riziky se sčítají a kumulují 

a vedou k většímu negativnímu ovlivňování organismu.  

Při posuzování zdravotní způsobilosti k práci musí být proto všechny rizikové faktory 

zohledněny – sečteny, neboť zátěž organismu vede k jeho únavě, a ta již nedává od určitého 

momentu (míry) možnost organismu kompenzovat některé vady, a projeví se tedy důsledky 

nemoci, které mohou vést k poškození zdraví.  

  

Novelizační bod 3 (§ 3 odst. 2 písm. b)  

Upřesňuje se v návaznosti na úpravu v zákoně, že práce nebo činnosti, pro jejichž výkon 

jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti, jsou uvedeny nejen v jiných právních 

předpisech, ale jsou to také práce a činnosti uvedené v části II přílohy č. 2 vyhlášky, 

při jejichž vykonávání je potřebné provádět vedle pracovnělékařských prohlídek i pravidelný 
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dohled na pracovištích, neboť se jedná o práce nebo činnosti, při kterých může být ohroženo 

zdraví nebo život zaměstnanců a dalších osob.  

Absence této úpravy činila problémy v praxi a byla příčinou nejasných výkladů k postupu 

při provádění pracovnělékařských služeb.  

 

Novelizační bod 4 (nový § 3a) 

Ustanovení se upravuje s ohledem na novou úpravu § 54 zákona č. 373/2011 Sb. týkající se 

prací kategorie první. V návaznosti na novou úpravu provedenou v § 54 odst. 2 písm. b) 

zákona, kdy se rozvolňuje povinnost mít zajištěné pracovnělékařské služby v plném rozsahu, 

pokud jsou u zaměstnavatele vykonávány pouze práce kategorie první a není-li jejich 

součástí činnost, pro které jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v příloze č. 2 

vyhlášky nebo jinými právními předpisy, se v novém § 3a stanoví postup při provádění 

dohledu na pracovišti. Pokud se bude dohled provádět na základě zajištění konkrétní služby, 

bude prováděn podle aktuálních potřeb. Předpokládá se, že tuto možnost budou využívat 

zejména malí zaměstnavatelé, kteří budou mít všechny práce zařazeny pouze do první 

kategorie. Pokud zaměstnavatel uzavře smlouvu na poskytování komplexních 

pracovnělékařských služeb, tedy na všechny činnosti, s poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb a bude zaměstnance zařazené do kategorie první vysílat na pracovnělékařské 

prohlídky k tomuto poskytovateli, bude platit, že se dohled na pracovištích v kategorii první 

provádí pravidelně v intervalu 1 x za 2 roky.   

 

Novelizační bod 5 

Legislativně technická úprava (v § 4 vložení čárky za slovo „ předpisem“). 

 

Novelizační bod  6  (§ 5 odst. 1)  

Doplňuje se, že součástí dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných 

pro zaměstnavatele poskytovatelem pracovnělékařských služeb je i doklad o převzetí 

záznamu z dohledu na pracovišti nebo poskytnutí poradenství zaměstnavatelem. Z uvedené 

dokumentace musí být doložitelné, že zaměstnavatel byl seznámen se všemi podstatnými 

informacemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, které byly 

získány při dohledu na pracovišti nebo při poskytování poradenství. V případě, že záznam 

bude převzat přímo zaměstnavatelem nebo osobou k tomu zaměstnavatelem pověřenou, 

bude dostačující podpis uvedený na záznamu. 

K povinnosti vést dokumentaci o pracovnělékařských službách viz § 55 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 373/2011 Sb. 

 

Novelizační bod 7 (§ 6 odst. 1) 

Do ustanovení se doplňuje, že odborná vyšetření mohou být prováděna posuzujícím lékařem 

nebo lékařem s příslušnou specializovanou anebo zvláštní odbornou nebo zvláštní 

specializovanou způsobilostí na základě žádosti posuzujícího lékaře. Toto doplnění reaguje 

na případy z praxe, kdy správní orgán přezkoumávající lékařský posudek rozhodnul 

o zrušení posudku z důvodu, že nebylo jasné, zda může být odborné vyšetření provedeno 

i posuzujícím lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby. S ohledem na rozsah 

odborných kompetencí lékaře příslušné specializované, zvláštní odborné nebo zvláštní 

specializované způsobilosti, který je stanoven vymezením kompetencí ve vzdělávacím 

programu, je na posuzujícím lékaři, aby rozhodnul, kdy je stav nemoci ještě v jeho odborné 

způsobilosti a vzal za provedené vyšetření odpovědnost, nebo kdy je to již nad rámec jeho 

odbornosti a pacienta je třeba odeslat k příslušnému specialistovi. 
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Novelizační bod 8 a 9  (nové znění § 6 odst. 2 a nový odst. 3) 

Aby se co nejvíce omezila administrativní i ekonomická zátěž jednotlivých aktérů 

v souvislosti se získáváním výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím 

poskytovatelem zdravotních služeb k provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení 

zdravotní způsobilosti k práci nebo činnosti, doplňuje se do ustanovení možnost, že pokud 

má poskytovatel pracovnělékařských služeb ve své zdravotnické dokumentaci již kompletní 

výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím 

poskytovatelem, bude dostatečné uvést v novém výpisu pouze údaje za období od vydání 

předchozího výpisu. Tím budou kladeny nižší nároky na zpracování výpisu registrujícím 

poskytovatelem a urychlí se tím doba pro vypracování výpisu a jeho předání žadateli o výpis. 

Současně se sníží ekonomické náklady zaměstnavatele související s úhradou výpisu. Dále 

se doplňuje v návaznosti na úpravu § 54 odst. 2 písm. b) zákona, že v případě provádění 

pracovnělékařské prohlídky u registrujícího poskytovatele zaměstnance tento poskytovatel 

při posuzování zdravotního stavu zaměstnance nezohledňuje informace získané na základě 

dohledu, neboť dohled neprovádí. V těchto případech se hodnocení zdravotní způsobilosti 

provádí, vedle závěru provedeného lékařského vyšetření, z údajů o zdravotní náročnosti 

práce a pracovních podmínkách posuzované osoby uvedených v písemné žádosti 

zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky.  

 

Novelizační bod 10 a 11 (§ 7 odst. 2  písm.  b) a písm. d) nový bod 2) 

Upřesňuje se, kdy je nezbytné při pracovnělékařské prohlídce, mimo případů v tomto 

ustanovení uvedených, vedle základního vyšetření, které musí být provedeno vždy u každé 

posuzované osoby, provést další odborná vyšetření. V návaznosti na úpravu v zákoně 

o ochraně veřejného zdraví, která vymezuje, že orgány ochrany veřejného zdraví mohou 

požadovat pouze provedení mimořádné prohlídky, včetně stanovení náplně této prohlídky, 

se upravuje znění písmene b). Další případ se týká skutečnosti, kdy posuzovaná osoba 

nemá registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a posuzující lékař nemá k dispozici 

výpis ze zdravotnické dokumentace, tedy ani všechny relevantní informace k objektivnímu 

posouzení zdravotní způsobilosti. 

 

Novelizační bod 12 (§ 7 odst. 6)  

V návaznosti na požadavek posuzujícího lékaře uvedený v žádosti o odborné vyšetření 

pro zhodnocení zdravotní způsobilosti (v rozsahu odbornosti zdravotnického pracovníka 

provádějícího odborné vyšetření) se doplňuje, že ve zprávě o poskytnutých zdravotních 

službách se uvede po vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu doporučení ke zdravotní 

způsobilosti posuzované osoby. Účelem vyslání posuzované osoby k odbornému vyšetření 

ve vztahu k nemocem, stavům nebo vadám, které vylučují nebo omezují zdravotní 

způsobilost k práci, je získat odborné vyjádření (ve vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci v bodě 3 je v příloze č. 1 mezi náležitostmi zprávy o poskytnutých zdravotních 

službách použit pojem „doporučení“) za účelem zjištění, zda tato osoba může konkrétní práci 

vykonávat a za jakých podmínek nebo zda zdravotní stav této osoby je natolik závažný, že 

uvedená práce je pro ni nevhodná. Bez tohoto odborného vyjádření - doporučení nemůže 

posuzující lékař učinit zodpovědně posudkový závěr, zda je posuzovaná osoba zdravotně 

způsobilá nebo nikoliv. Z poznatků z praxe vyplývá, že zpráva o poskytnutých zdravotních 

službách často toto doporučení postrádá, přestože ve vyhlášce o zdravotnické dokumentaci 

v bodě 3 písm. c) přílohy č. 1 se uvádí, že obsahem zprávy je doporučení k dalšímu 

poskytování zdravotních služeb, včetně doporučení v posudkové péči. 
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Novelizační bod 13  (§ 7 nový odst. 7) 

Odstavec 7 se do § 7 doplňuje v  návaznosti na novou úpravu v § 11 odst. 3 vyhlášky, podle 

které v případě výkonu práce rizikové podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jejíž 

součástí je i některá z činností s rizikem ohrožení zdraví, se stanoví termín periodické 

prohlídky podle kratší lhůty. Kratší lhůty jsou pro kategorii druhou rizikovou a třetí stanoveny 

1x za 2 roky a pro kategorii čtvrtou 1x za rok (viz. § 11 odst. 2). 

Protože by bylo věcně nedůvodné provádět při každé periodické prohlídce kompletní škálu 

odborných vyšetření, která jsou vázána na přítomnost všech rizikových faktorů, upřesňuje se  

v § 7 odst. 7, že při rozdílně stanovených lhůtách periodických prohlídek se při prohlídce 

s kratší lhůtou provedou pouze ta vyšetření, která souvisí s důvodem prohlídky.  

Pokud by se prováděla opakovaně všechna vyšetření vztahující se ke všem rizikovým 

faktorům, bez toho že by to bylo důvodné, měl by takový postup za následek 

nezanedbatelné ekonomické dopady, neboť by se prováděla odborná vyšetření mnohem 

častěji, a to v zásadě bez věcného opodstatnění. Jestliže rizikové faktory zavádí svou 

periodicitu, je nutné, aby tato byla ve vztahu k nim respektována a periodické prohlídky 

prováděné ve vyšší frekvenci byly zaměřené na konkrétní faktor. Například, bude-li práce 

zařazena jako práce riziková v kategorii 4 pro rizikový faktor hluk, budou periodické prohlídky 

prováděny 1x za rok se zaměřením na vyšetření sluchu. Pokud bude součástí práce ještě 

jiný rizikový faktor, například práce ve výšce nad 10 metrů, pro kterou je stanovena lhůta 

1x za 4 roky a po 50 letech věku 1x za 2 roky, bude periodická prohlídka s kratší lhůtou 

zahrnovat odborná vyšetření vážící se k ověření rizikového faktoru hluk a až při prohlídce za 

4 případně za 2 roky při věku nad 50 let, se provedou vyšetření vážící se k rizikovému 

faktoru „práce ve výšce“. To ovšem neznamená, že by posuzující lékař nemohl provést 

v případě podezření na změnu zdravotního stavu posuzované osoby, pokud to bude 

potřebné, další odborná vyšetření vztahující se k jiným rizikovým faktorům.  

 

Novelizační bod 14  (§ 8 odst. 1 písm. b) nové znění bodu 2)   

Ustanovení se upřesňuje v návaznosti na § 51 odst. 2 zákona. Vypuštěním části stávajícího 

ustanovení za středníkem se odstraňuje duplicita s § 51 odst. 3 zákona. 

 

Novelizační bod 15  (§ 8 odst. 1 písm. c)   

Určuje se skutečnost (rozhodný den), od které se počítá další termín k provedení lékařské 

prohlídky žáka nebo studenta, pokud bude vykonávat při praktické přípravě nebo praktickém 

vyučování rizikové práce.  S ohledem na novou úpravu v zákoně, kdy je možné vzdát se 

práva na přezkoumání lékařského posudku, se jeví jako nejvhodnější řešení určení 

rozhodného dne pro stanovení termínu periodické prohlídky, kterým je den vydání 

lékařského posudku, od kterého se bude počítat termín další prohlídky. Den vydání 

lékařského posudku je datum, které je shodně vyznačeno na posudku pro posuzovanou 

osobu i pro osobu, které z lékařského posudku plynou práva a povinnosti a lze z něj 

vycházet. Určení rozhodného dne podle data nabytí právních účinků lékařského posudku se 

nejeví jako vhodné, protože je to vázáno na datum převzetí posudku, a to může být 

u posuzované osoby a osoby, které z lékařského posudku plynou práva a povinnosti, zcela 

jiné, a to i s delší časovou prodlevou a ještě s možností dalšího prodloužení nabytí právních 

účinků v případě přezkoumávání posudku správním orgánem.   

 

Novelizační bod 16  (§ 8 odst. 2 písm. a))  

Doplněním slov „uchazeč o vzdělávání“ se v ustanovení odstraňuje nepřesnost, která zde 
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byla založena absencí uvedeného termínu v současném znění vyhlášky.  

 

Novelizační bod 17  (§ 9 odst. 1 písm. b)  

Pro nadbytečnost se vypouští slovo „ lékařský“ u výstupní prohlídky. Znění písmene b) se tak 

dává do souladu se zněním písmene a), ve kterém není slovo „ lékařský“ u vstupní, 

periodické a mimořádné prohlídky rovněž uvedeno. Že se jedná o pracovnělékařské 

prohlídky vyplývá z návětí.  

 

Novelizační bod 18 (§ 10 odst. 2)   

Doplňuje se, že vstupní lékařská prohlídka se provádí i v případě převedení zaměstnance 

na jiný druh práce, neboť v případě jiného druhu práce může být zaměstnanec vystaven 

jiným rizikovým faktorům a odlišným pracovním podmínkám, než ke kterým byla posouzena 

jeho zdravotní způsobilost. Pro názornost lze uvést například práci obrábění kovů 

s rizikovými faktory, kterými jsou hluk, minerální oleje a chladicí kapaliny. Obdobnou prací je 

například práce cídění kovů, při které je zaměstnanec vystaven také rizikovému faktoru hluk, 

ale míra rizika z expozice hluku může být vyšší než při práci obrábění kovů. Při cídění kovů 

bude zaměstnanec dále vystaven riziku vibrací, prachu s obsahem oxidu křemičitého, který 

má fibrogenní účinky, a případně i riziku lokální svalové zátěže. Přestože se může zdát, že 

se jedná v zásadě o stejný druh práce, jsou podmínky výkonu práce a dynamika rizikových 

faktorů, která úzce souvisí se zdravotní náročností práce, u každého uvedeného druhu práce 

rozdílné. 

Novelizační bod 19 a 20 (§ 11 odst. 2 písm. b)  

Sjednocují se lhůty pro provedení periodické prohlídky u zaměstnanců vykonávajících práce 

zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé se lhůtami 

pro prohlídku u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko 

ohrožení zdraví tak, aby byly prohlídky prováděny jednou za 4 roky nebo jednou za 2 roky 

po dovršení 50 let věku místo dosavadních lhůt 5 let a 3 roky. V praxi působily tyto rozdílně 

stanovené periody prohlídek problémy personalistům při plánování termínů prohlídek, neboť 

v mnoha případech se tyto dvě kategorie práce překrývají a mnohdy pak jsou zaměstnanci 

vysíláni na prohlídky pro jednotlivá rizika opakovaně a v kratších intervalech, než je důvodné 

s ohledem na druh vykonávané práce. Pokud jiný právní předpis stanoví jiné lhůty 

periodických prohlídek, postupuje se podle této speciální úpravy. Například pro pracovníky 

zařazené podle atomového zákona do kategorie A platí lhůta prohlídky podle § 80 odst. 4 

písm. b) atomového zákona. Prohlídka se provádí nejméně jednou ročně. 

Novelizační bod 21 (§ 11 odst. 3)  

Upřesňuje se, že pokud jsou vykonávány práce zařazené podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví v rizikových kategoriích, tj. v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, a současně je 

součástí práce některá z činností, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví, stanoví se termín 

periodické prohlídky podle lhůty, která je kratší, tj. podle lhůty periodické prohlídky stanovené 

pro příslušnou kategorii práce.  

Při vykonávání práce ovlivňují zdravotní stav a působí na lidský organismus všechny rizikové 

faktory, které se při práci vyskytují bez ohledu na to, zda se jedná o rizika zdravotní nebo 

bezpečnostní. Práce riziková je v zákoně o ochraně veřejného zdraví definována jako práce, 

při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací; jde 

o práci zařazenou do kategorie třetí a čtvrté a dále o práci zařazenou do kategorie druhé, 

o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví jiný právní 
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předpis. Při takto zařazené práci expozice zaměstnanců, kteří ji vykonávají, není spolehlivě 

snížena technickými opatřeními pod úroveň hygienických limitů. Pro zajištění ochrany zdraví 

osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná 

ochranná opatření. V důsledku překračování hygienických limitů rizikových faktorů se 

při výkonu takové práce častěji vyskytují nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání 

nebo nemoci související s prací. Vliv dalších rizikových faktorů vyskytujících se při této práci, 

jak zdravotních tak bezpečnostních, negativní působení na zdraví potencuje, proto je nutné 

sledovat a hodnotit zdravotní stav osob vystavených při práci více rizikovým faktorům 

v kratším časovém období, neboť dochází k většímu opotřebení organismu s dopadem 

na kvalitu zdraví.   

Stejně jako platí při zařazování prací do kategorií, že jde-li o práci spojenou s expozicí 

několika faktorům, stanoví se výsledná kategorie podle nejméně příznivě hodnoceného 

faktoru, musí obecně platit toto pravidlo i při stanovení periodicity pracovnělékařských 

prohlídek.   

 

Novelizační bod 22 (§ 11 odst. 4) 

V návaznosti na úpravu v zákoně o ochraně veřejného zdraví, kdy bylo orgánům ochrany 

veřejného zdraví zrušeno oprávnění stanovovat pro výkon rizikových prací minimální náplň 

vstupních, periodických a výstupních preventivních lékařských prohlídek a rovněž termíny 

periodických preventivních lékařských prohlídek s  odkazem na komplexní řešení 

problematiky pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách 

a jeho prováděcím právním předpisu, se zrušuje odkaz na stanovení kratších termínů 

provedení periodických prohlídek orgánem ochrany veřejného zdraví.  

 

Novelizační bod 23 a 24 (§ 11 odst. 5)  

Upřesňuje se, že možnost neprovádět periodické prohlídky u prací vykonávaných na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje jen na případy, kdy je dohoda 

sjednána na dobu kratší než je lhůta periodické prohlídky stanovená pro jednotlivé kategorie 

práce nebo práce, jejichž součástí je riziko ohrožení života nebo zdraví. Pokud je dohoda 

sjednána na dobu delší, než je lhůta periodické prohlídky, a je přitom vyžadována i vstupní 

lékařská prohlídka podle § 59 odst. 2 zákona, musí být periodická prohlídka provedena 

i u těchto zaměstnanců. Obdobný postup bude platit i v případě, že zaměstnavatel bude 

provedení prohlídky vyžadovat. Proto se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.  

 

Novelizační bod 25 (§ 11 odst. 6)  

Stanoví se doba, od které se počítá další termín k provedení lékařské prohlídky. S ohledem 

na novou úpravu v zákoně, kdy je možné vzdát se práva na přezkoumání lékařského 

posudku, se jeví jako nejvhodnější řešení určení rozhodného dne pro stanovení termínu 

periodické prohlídky, kterým je den vydání lékařského posudku na základě vstupní prohlídky 

nebo mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo f) (v tomto případě se stanoví 

nový termín pro provedení periodické prohlídky), od kterého se bude počítat termín další 

prohlídky. Dále může být rozhodným dnem i den periodické prohlídky v případech, kdy  

například v důsledku procesu přezkoumávání lékařského posudku, průtahů při vydávání 

lékařského posudku, anebo z pozdějšího odeslání na pracovnělékařskou prohlídku dojde 

k „překročení“ platnosti původního lékařského posudku – uplyne doba platnosti posudku. 

V takových případech není vhodné počítat termín od vstupní prohlídky. Den vydání 

lékařského posudku je datum, které je shodně vyznačeno na posudku pro posuzovanou 

osobu i pro osobu, které z lékařského posudku plynou práva a povinnosti, a lze z něj 
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vycházet. Určení rozhodného dne podle data nabytí právních účinků lékařského posudku se 

nejeví jako vhodné, protože je to vázáno na datum převzetí posudku, a to může být u 

posuzované osoby a osoby, které z lékařského posudku plynou práva a povinnosti, zcela 

jiné, a to i s delší časovou prodlevou a ještě s možností dalšího prodloužení nabytí právních 

účinků v případě přezkoumávání posudku správním orgánem.  Pro případy, kdy není vstupní 

prohlídka podle § 59 odst. 2 zákona vyžadována, se jako rozhodný den pro stanovení 

periodické prohlídky stanoví den započetí výkonu práce. 

 

Novelizační bod 26 (poznámka pod čarou 12) 

Vzhledem k tomu, že byl zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, zrušen a nahrazen zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nabyl účinnosti 

ke dni 1. 1. 2017, upravuje se poznámka pod čarou. 

 

Novelizační bod 27 (§ 12 odst. 2 písm. e) 

V zájmu sjednocení terminologie v textu vyhlášky se termín „interval“ nahrazuje slovy „lhůta 

pro provedení“. Jde o sjednocení s pojmem „lhůta“ používaném v jiných ustanoveních 

vyhlášky.  

 

Novelizační bod 28 (§ 12 odst. 2 písm. f) 

Upřesňuje se, že mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce musí být 

provedena co nejdříve po návratu k výkonu práce. S ohledem na zajištění nezbytné doby 

na administrativní zpracování žádosti o prohlídku u zaměstnavatele i s ohledem na kapacitní 

možnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb se navrhuje provedení prohlídky nejdéle 

do 5 pracovních dnů. Období nejistoty, zda je zaměstnanec nadále zdravotně způsobilý 

k výkonu dosavadní práce nebo zdravotně nezpůsobilý nadále vykonávat dosavadní práci, 

musí být co nejkratší, aby mohl být zaměstnanec včas vyřazen z této práce, případně 

přeřazen na jinou práci, aby nemohlo eventuálně dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu 

nebo aby neohrozil jiné osoby. Platí však, že v případech, kdy je vyžadována mimořádná 

prohlídka, jde jen o možnou pochybnost o zdravotní způsobilosti k práci, což automaticky 

neznamená nezpůsobilost k práci. Případná zdravotní nezpůsobilost se musí vždy prokázat 

až zjištěním nemoci, popř. změny zdravotního stavu, při mimořádné prohlídce. V souvislosti 

s dočasnou pracovní neschopností (DPN), kdy je předpoklad změny zdravotní způsobilosti 

nejreálnější, je v souladu se zákonem platný lékařský posudek z poslední (předchozí) 

pracovnělékařské prohlídky a současně je ošetřujícím lékařem DPN ukončována ve vztahu 

k dosavadní práci, což znamená, že v průběhu DPN nedošlo k tak zásadní změně 

zdravotního stavu, která by předpokládala změnu nebo ztrátu zdravotní způsobilosti. Pokud 

by uvedený předpoklad neplatil, ošetřující lékař by musel postupovat v souladu s § 45 odst. 2 

zákona č. 373/2011 Sb. nebo v souladu s § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění. V případě, že posledně vydaný lékařský posudek pozbyl během 

přerušení výkonu práce platnosti, není zaměstnanec zdravotně způsobilý. 

Stávající právní úprava vymezení doby, do kdy musí být prohlídka provedena, neobsahuje; 

k mimořádným prohlídkám docházelo s delším prodlením. 

 

Novelizační bod 29  (§ 12 odst. 4 a 5)  

Odstavec 4 

Zákon nově pro zjednodušení procesu posuzování zdravotní způsobilosti zmírňuje povinnost 

vyžadovat ve všech případech výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího 
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poskytovatele zdravotních služeb, ale stanoví, že v odůvodněných případech není třeba 

výpis vyžadovat a že důvody, kdy ho není třeba vyžadovat, budou uvedeny v prováděcím 

právním předpisu. Proto se v tomto ustanovení doplňují u mimořádných prohlídek důvody, 

na základě kterých nebude nutné výpis vyžadovat. Posuzující lékař má však možnost, jak 

vyplývá z nového § 42a odst. 3 zákona, výpis ze zdravotnické dokumentace požadovat, 

bude-li to důvodné a pro posouzení zdravotní způsobilosti nutné. Posuzující lékař může také 

vycházet z lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou pracovní 

neschopnost, pokud mu ji ošetřující lékař poskytne (viz § 45 odst. 2 písm. g) zákona 

č. 372/2012 Sb.). 

 

Odstavec 5 

Vzhledem k nejasnostem, které se vyskytovaly v praxi při stanovení lhůt pro další termín 

periodické prohlídky, pokud byla provedena prohlídka mimořádná, se upřesňuje, kdy se nová 

lhůta periodické prohlídky počítá od dne provedení mimořádné prohlídky, a to v případech 

kdy byla zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá i změnu 

zdravotní způsobilosti k práci (§ 12 odst. 2 písm. e) vyhlášky), nebo byl výkon práce 

přerušen z jiných než zdravotních důvodů na dobu delší než 6 měsíců (§ 12 odst. 2 písm. f) 

bod 3 vyhlášky). U těchto prohlídek se provádí podrobnější vyšetření, tj. vyšetření v rozsahu 

periodické prohlídky, včetně vyšetření potřebných s ohledem na důvod mimořádné prohlídky. 

V ostatních případech vyžadujících mimořádnou prohlídku podle v § 12 odst. 2 vyhlášky, 

u kterých se provádí jen vyšetření související s důvodem mimořádné prohlídky,  se nová 

lhůta pro provedení periodické prohlídky nestanoví. Následná periodická prohlídka se 

provede podle lhůty, která již byla stanovena při předchozí prohlídce vstupní nebo 

periodické.   

 

Novelizační bod 30 (§ 12 odst. 6) 

V praxi nastávají situace, kdy během doby, kdy byl na delší dobu přerušen výkon práce a je 

tedy nutné provést mimořádnou prohlídku, vypršela i lhůta pro provedení periodické 

prohlídky nebo bude platnost stávajícího lékařského posudku kratší než 3 měsíce. Podle 

současné úpravy bylo nelogicky po provedení lékařské prohlídky nutné vydat 2 lékařské 

posudky, jeden o provedení periodické prohlídky a druhý o provedení mimořádné prohlídky. 

Proto se upřesňuje, že v případě souběhu těchto dvou prohlídek se provede periodická 

prohlídka, neboť její náplň je širší, a současně se provedou i vyšetření související s důvodem 

mimořádné prohlídky tak, aby byl zhodnocen zdravotní stav posuzované osoby a její 

zdravotní způsobilost k práci komplexně. 

 

Novelizační body 31 až 33 (§ 13 odst. 1 až 3) 

Podle stávající úpravy výstupních prohlídek ve vyhlášce bylo omezeno provádění těchto 

prohlídek na minimum, a to pouze na případy, kdy o výstupní prohlídku požádá 

zaměstnanec, což je naprosto ojedinělé, nebo pokud tak stanoví jiný zákon. Do doby nabytí 

účinnosti vyhlášky stanovoval i zákon o ochraně veřejného zdraví náplň výstupních prohlídek 

po skončení výkonu rizikové práce.  

Provedení výstupní prohlídky po skončení výkonu rizikové práce je důležité i s ohledem na 

to, že v některých případech v důsledku expozice rizikovým faktorům může docházet 

ke vzniku onemocnění i s odstupem doby. Proto je nutné, aby byl aktuální zdravotní stav 

zaznamenán, a to nejenom z důvodů včasné prevence nemocí.  

V současné době se výstupní prohlídky prakticky neprovádějí. To činí v praxi problémy 

zaměstnavatelům i zaměstnancům, zejména pokud se u zaměstnance vyskytne nemoc 
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z povolání nebo ohrožení touto nemocí. Tento stav je hodnocen jako nevyhovující i podle 

závěrů projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní 

úpravy pracovnělékařských služeb“ a je požadováno stanovit povinnost výstupních prohlídek 

pro zaměstnance vykonávající rizikové práce.  

S ohledem na výše uvedené se navrhuje, aby výstupní prohlídky byly prováděny v případě 

výkonu rizikových prací a v případech, kdy u současného zaměstnavatele byla 

u zaměstnance uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání nebo 

zaměstnanec utrpěl pracovní úraz. V případě pracovních úrazů se provedení výstupní 

prohlídky omezuje pouze na závažné úrazy, a to takové, u nichž dochází v průběhu doby 

ke zhoršování zdravotního stavu, což se může projevit opakovanou pracovní neschopností 

pro tento úraz, nebo musí být na základě zhoršení zdravotního stavu provedeno nové 

ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění. Vzhledem k tomu, 

že zaměstnavatel je ten, kdo hradí zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím a také eviduje „neschopenky“, nebude 

pro něj obtížné určit, kdy je potřebné, aby zaměstnanec výstupní prohlídku v souvislosti 

s pracovním úrazem absolvoval. Účelem není řešit každý banální pracovní úraz, ale zajistit 

právní jistotu při stanovení nároků na odškodnění zaměstnavateli i zaměstnanci při skutečně 

závažných pracovních úrazech. V souvislosti novou úpravou se doplňuje poznámka 

pod čarou, která odkazuje na nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti 

a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. 

Upravuje se nově i provádění výstupní prohlídky při převedení na jinou práci. Účelným je 

provádění prohlídky při ukončení práce rizikové. Vzhledem k tomu, že při převedení na jinou 

práci je prováděna též vstupní prohlídka, je výstupní prohlídka v takovém případě zbytná. 

Výjimku představuje převedení z práce rizikové, kdy je nezbytné, klást zvýšený důraz na 

zjištění zdravotního stavu zaměstnance v plném rozsahu vyšetření, který odpovídá nárokům 

této rizikové práce.  

Současně bylo upraveno znění ustanovení tak, aby bylo možné provést prohlídku i v případě 

výkonu práce kategorie první nebo druhé, případně též po ukončení práce na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud o to požádá zaměstnavatel nebo jeho 

prostřednictvím zaměstnanec.  

Vzhledem k tomu, že se při této prohlídce zaznamenává aktuální zdravotní stav zjištěný 

lékařským vyšetřením a neposuzuje se, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý k výkonu 

další práce, není důvodné vyžadovat k tomuto účelu povinně výpis ze zdravotnické 

dokumentace. 

 

Výstupem z prohlídky je potvrzení o provedení prohlídky, které se předá posuzované osobě 

a osobě, která o prohlídku požádala (zaměstnavateli), jako doklad o tom, že prohlídka byla 

provedena a informace o zjištěném zdravotním stavu lze tedy dohledat ve zdravotnické 

dokumentaci. Posuzující lékař zakládá do zdravotnické dokumentace posuzované osoby 

rovněž potvrzení o provedení prohlídky.  

 

Novelizační body 34 až 39 a 43 (§ 15 a § 17 písm. a) bod 2) 

V § 15 a 17, kterými jsou stanoveny náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské 

prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci a náležitosti lékařského posudku 

o zdravotní způsobilosti k práci, se v návaznosti na § 429 odst. 1 občanského zákoníku 
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upravují terminologicky identifikační údaje.  

Protože zaměstnavatel má podle § 55 odst. 1 písm. f) zákona povinnost informovat 

poskytovatele pracovnělékařských služeb, že zaměstnanec splnil podmínky pro provádění 

následné prohlídky, doplňuje se, že v případě výstupní prohlídky se v žádosti o prohlídku 

uvede i údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru. Jde o informaci potřebnou 

k zajištění následných prohlídek stanovených orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví, pokud jsou vykonávány rizikové práce s rizikovými faktory, 

jejichž vliv se může nepříznivě projevit i po delší době od ukončení expozice. Naplnění doby 

expozice, která je uvedena u příslušných rizikových faktorů v příloze č. 2 části I, zakládá 

u jednotlivých zaměstnanců při ukončení práce v riziku nárok na následnou prohlídku. 

S ohledem na doplnění nového odstavce 6 do § 12, ve kterém se stanoví postup 

při posuzování zdravotní způsobilosti k práci při souběhu periodické a mimořádné prohlídky, 

se upřesňuje, že v žádosti o provedení lékařské prohlídky se u druhu požadované prohlídky 

a důvodu pro provedení prohlídky zohlední i skutečnost, že se jedná o souběh uvedených 

prohlídek.  

Protože v případě výstupní prohlídky se zdravotní způsobilost k práci neposuzuje a  lékařský 

posudek nevydává, ale zjišťuje se pouze aktuální zdravotní stav a vydává se potvrzení 

o provedení prohlídky, se v zájmu odstranění pochybností při aplikační praxi do § 15 

doplňuje nový odstavec 2, jímž se vyjadřuje, že i pro výstupní prohlídku, která je též 

pracovnělékařskou prohlídkou (viz § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky), použijí náležitosti žádosti 

v rozsahu stanoveném v § 15 odst. 1 vyhlášky.  

 

Novelizační bod 40 (§ 15a) 

Posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se provádí na základě „školských“ právních 

předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 353/2016 Sb., 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 

oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů), tj. pokud je vyžadováno k příslušným oborům, a zákona č. 373/2011 Sb. Součástí 

přihlášky ke vzdělávání je podle § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. lékařský posudek 

ke vzdělávání.  

Po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se doplňuje  ustanovení, 

ve kterém se stanoví náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení 

zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, tj. před podáním přihlášky na střední nebo vyšší 

odbornou školu, a v průběhu vzdělávání, tedy před zařazením žáka nebo studenta 

k praktické přípravě nebo praktickému vyučování. 

Při posuzování zdravotní způsobilosti uchazeč o vzdělávání před podáním přihlášky  

příslušné škole se posuzuje na základě lékařské prohlídky obecně splnění podmínek 

zdravotní způsobilosti pro vybraný obor vzdělání, pokud jsou pro něj podmínky zdravotní 

způsobilosti v citovaném nařízení vlády stanoveny. V této fázi nelze posuzovat konkrétní 

práci a pracovní podmínky, protože není ještě známo, kde a za jakých podmínek bude 

praktická výuka v rámci přípravy na budoucí povolání probíhat, proto se v žádosti o prohlídku 

uvádí pouze kód a název oboru vzdělání uvedený v přihlášce ke studiu. 

Při posuzování zdravotní způsobilosti před zařazením žáka nebo studenta k praktické 

přípravě nebo praktickému vyučování musí mít, stejně jako v případě posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci, posuzující lékař k dispozici všechny rozhodné údaje pro objektivní 

posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta ve vztahu k příslušnému oboru 

vzdělání a rizikovým faktorům vyskytujících se na konkrétních pracovištích, na kterých bude 
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vykonávána „praktická výuka“, včetně míry těchto rizikových faktorů vyjádřených kategorií 

práce. Tyto údaje musí být rovněž součástí žádosti o provedení prohlídky. Před zařazením 

k praktické výuce musí posuzující lékař při lékařské prohlídce zohlednit zdravotní náročnost 

vykonávané práce nebo činnosti a možné negativní působení pracovních podmínek 

na zdravotní stav posuzované osoby. 

 

Novelizační body 41 a 42 (§ 16 ) 

Byla provedena legislativně technická úprava identifikačních údajů školy a v souladu 

s terminologií školského zákona byla provedena oprava slov „obor vzdělávání“ na „obor 

vzdělání“.  

 

Novelizační bod 44 (nový § 17a) 

Cílem výstupní prohlídky není posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale jen zjištění 

aktuálního zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce a zaznamenání 

případných změn zdravotního stavu, u kterých se předpokládá souvislost se zdravotní 

náročností dosud vykonávané práce. Proto nemůže být dokladem o provedení výstupní 

prohlídky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, neboť zdravotní stav posuzované osoby 

nebyl posuzován pro potřeby výkonu konkrétní práce za účelem vydání příslušného 

lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Postačující je provedení 

záznamu do zdravotnické dokumentace a vydání potvrzení o provedené výstupní prohlídce 

jak pro potřeby zaměstnavatele, tak posuzovaného zaměstnance. 

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky je dokladem o tom, že prohlídka byla provedena. 

Na základě tohoto potvrzení lze například ve zdravotnické dokumentaci dohledat informace 

o zjištěném zdravotním stavu v době ukončení pracovněprávního vztahu, které jsou důležité  

při ověřování možného vzniku nemoci z povolání nebo ohrožení touto nemocí, a to 

s odstupem od ukončení pracovněprávního vztahu. 

 Na rozdíl od náležitostí lékařského posudku nebyly náležitosti potvrzení o provedení 

výstupní prohlídky ve vyhlášce stanoveny, což vyvolávalo problémy v praxi, proto se 

na základě nového zákonného zmocnění stanovují. 

 

Novelizační bod 45 (příloha č.1 a příloha č.2) 

S ohledem na zachování přehlednosti příloh právního předpisu pro adresáty této normy bylo 

v rámci zpracování novely vyhlášky č. 79/2013 Sb. na základě ohlasů některých 

připomínkových míst a odborné veřejnosti při její tvorbě přistoupeno k vydání příloh 

v „úplném“ znění. 

Dále jsou odůvodněny změny, které  byl v přílohách oproti stávajícímu znění provedeny. 

 

Příloha č 1. 

Doba vztahující se k provádění pracovnělékařských prohlídek byla ze strany dotčených 

subjektů v praxi nesprávně interpretována jako čas, který je výhradně určen k vlastnímu 

lékařskému vyšetření. Proto se upřesňuje, které činnosti jsou do času určeného k provádění 

pracovnělékařských prohlídek zahrnuty, a současně se slovo „zajišťuje“ nahrazuje 

přesnějším slovem „provádí“. Při stanovení minimálních časů pro provádění 

pracovnělékařských prohlídek bylo přihlédnuto k časům výkonů stanovených ve vyhlášce 

č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 

ve znění pozdějších předpisů, k provedení komplexního a opakovaného vyšetření, cíleného 

a kontrolního vyšetření „všeobecným praktickým lékařem“ (čas výkonu 60 minut, resp. 

40 minut, 15 minut a 10 minut), přičemž samostatně je stanoven čas pro administrativní 
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úkony tohoto lékaře - 10 minut. 

Časy stanovené pro provádění pracovnělékařských prohlídek jsou s uvedenými časy 

„praktických lékařů“ srovnatelné, nejsou tedy nijak nadhodnoceny i vzhledem k tomu, 

že do celkového času pro prohlídku je započítán i čas nelékařských zdravotnických 

pracovníků. To koreluje i s časy, které byly dříve stanoveny pro provádění prohlídky závodní 

preventivní péče I. a II. typu, u kterých byly stanoveny časy 15 a 40 minut, přičemž jako 

součást výkonu nebyla zahrnuta administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní 

zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných k provedení prohlídky, vypracování a 

vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro 

zaměstnavatele. 

Pro potřeby praxe se dále definuje, co se rozumí pracovním místem pro účely stanovení 

časů pro provádění dohledu a poradenství. Pro stanovení potřebné doby se musí zohlednit 

všichni zaměstnanci na jedné pracovní pozici (například v šicí dílně 50 šiček sedících u 50 

šicích strojů + seřizovač + mistr = 52 pracovních míst), pokud bude provoz jednosměnný. 

V případě vícesměnného provozu se stejnými pracovními pozicemi se zohlední pracovní 

místa v nejpočetnější směně, což bývá obvykle směna ranní. Pokud budou v dalších 

směnách i jiné pracovní pozice, například žehlířka, stříhačka apod., musí se zohlednit 

i pracovní místa s těmito pracovními pozicemi. 

Současně se snižují minimální časy a také počet pracovních míst, pro které se tyto minimální 

časy stanoví podle náročnosti vykonávané práce, pokud na pracovišti pracuje méně osob. 

Pro výkon dohledu, vypracování záznamu, včetně návrhu na odstranění zjištěných závad, a 

projednání se zaměstnavatelem, je nutné vyčlenit pro poskytovatele pracovnělékařských 

služeb dostatečnou dobu, a to bez ohledu na to, zda je na pracovišti zaměstnanec jeden, pět 

nebo deset zaměstnanců vykonávajících práci v jedné nebo více směnách. Při stanovení 

potřebné doby se ale také musí zohlednit, zda se jedná o práci rizikovou nebo nerizikovou. 

Při nízké náročnosti práce (práce kategorie 1 nebo 2) bude pro vykonání dohledu postačující 

kratší doba, a proto se navrhuje snížit počet pracovních míst z 10 na 5, při vysoké náročnosti 

práce, tj. při výkonu rizikových prací, kdy je nutné dohledu věnovat více času, se ponechává 

počet 10 pracovních míst.  Redukce časů pro provádění dohledu je navržena v takové míře, 

která by neměla ovlivnit kvalitu a cíle dohledu. Návrh vychází z původních podkladů 

dodaných Společnosti pracovního lékařství při přípravě stávající vyhlášky a zohledňuje 

ohlasy z praxe a reálné možnosti zdravotnických pracovníků při poskytování 

pracovnělékařských služeb.  

 

 

Příloha č. 2 

 
Vysvětlení některých pojmů a použitých zkratek  
Ve vysvětlení pojmů se upravuje pojem zdravotní náročnost vykonávané práce, do kterého 

byla v návaznosti na nové doplnění § 2 písm. a) bod 2 doplněna další rizika podmiňující 

zdravotní způsobilost, která nejsou uvedena v této příloze.  

Dále se na základě nejnovějších vědeckých poznatků a poznatků z aplikační praxe upravuje 

u některých rizikových faktorů výčet nemocí, stavů a vad, které omezují nebo vylučují 

zdravotní způsobilost k práci a náplň odborných lékařských vyšetření při jednotlivých druzích 

pracovnělékařských prohlídek. Dále se odstraňují technické chyby, které jsou v současném 

znění vyhlášky. 

 

Příloha 2 část I oddíl 1 pododdíly 1.1. Práce s chemickými látkami a 1.2 Látky s pozdním 
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účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B 

a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B 

Stanoví se, že na následnou prohlídku, pokud je stanovena orgánem ochrany veřejného 

zdraví pro určitou práci, je nárok po nejméně pětileté expozici při práci s látkami zde 

uvedenými.  

 

Příloha 2 část I oddíl 2 pododdíl 2.8. Mangan a jeho sloučeniny, a pododdíl 2.28.2 1,3-

butadien (buta-1,3dien) (se zvláštním zřetelem na C a M), pododdíl 2.43. Polychlorované 

bifenyly, dibenzodioxiny (např. 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany (se zvláštním zřetelem na C), 

pododdíl 2.56. Ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; 

chlórmethyloxiran) (se zvláštním zřetelem na C a M)  

Doplňuje se, že na následnou prohlídku je nárok po nejméně pětileté expozici při práci 

s látkami zde uvedenými. Podle odborných poznatků z lékařské praxe se projeví změny 

zdravotního stavu související s  vystavením účinkům látkám uvedeným v jednotlivých 

položkách v případě překračování jejich přípustných expozičních limitů až po pětileté 

expozici těmto látkám. U položky 2.8 se upravuje, že se prohlídka provede za 2 a za 4 roky 

od ukončení expozice. Úprava je navržena s ohledem na skutečnost, že některé vědecké 

prameny uvádějí možný rozvoj parkinsonského syndromu i po několika letech po konci 

expozice, podle jiných naopak po ukončení vysoké expozice nastává zlepšení. U položky 

2.43 se navrhuje zkrátit lhůtu následných prohlídek ze 3 let na 2 roky, stejně jako je tomu 

u jiných karcinogenů. 

 

Příloha 2 část I oddíl 2 pododdíl 2.18. Oxidy dusíku a ozón 

Upravuje se nadpis. Do této položky se doplňuje ozón. Jedná se o plyn vyskytující se 

v pracovním ovzduší při svařování, případně při jiných činnostech. Ozón často vzniká 

současně s oxidy dusíku a má i obdobné účinky. Náplň prohlídek i „kontraindikace“ pro ozón 

i oxidy dusíku jsou shodné, proto bylo rozhodnuto o zařazení ozónu do této položky. 

 

Příloha 2 část I oddíl 2 pododdíl 2. 21. Izokyanáty bez ohledu na kategorii práce 

Upravuje se nadpis. Izokyanáty jsou látky silně alergizující, které vyvolávají alergická 

onemocnění dýchacích cest i kožní alergická onemocnění, a to i po krátké době expozice 

a při výkonu prací, které nejsou zařazeny do rizikových kategorií – druhé rizikové, třetí nebo 

čtvrté. Vzhledem k tomu, že příloha č. 2 část. I je určena pro práce rizikové, doplňuje se 

do této položky, že se vztahuje na práci s izokyanáty bez ohledu na kategorii práce. Zároveň 

se upřesňuje, že první prohlídka se provede po 3 měsících od nástupu k výkonu práce 

s izokyanáty, neboť dosavadní vyjádření zlomkem za ¼ roku činila v praxi problém.  

 

Příloha část I oddíl2 pododdíl 2.58. Cytostatika (se zvláštním zřetelem na C)  

Podle nových vědeckých poznatků se upravují některé nemoci, stavy nebo vady, které 

vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci při expozici cytostatikům. Také se 

upřesňuje, že při následné prohlídce se provádí vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky.  

 

Příloha 2 část I  oddíl 3 pododdíl 3.1. Ionizující záření 

Na základě poznatků z odborné lékařské praxe se upravuje výčet nemocí, které vylučují 

nebo omezují zdravotní způsobilost k práci s ionizujícím zářením tak, aby bylo umožněno 

vykonávat práci s tímto rizikovým faktorem i zaměstnancům, u kterých dojde po léčbě 

ke  stabilizaci zdravotního stavu. Vzhledem k používaným ochranným opatřením (např. 

obsluha rtg. zařízení z odstíněné místnosti u rentgenových laborantů) je riziko rozvoje 
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maligního procesu minimální, ale naopak možnost dále zůstat v pracovním procesu má 

pozitivní účinky na psychiku pacientů. Dále se upřesňuje, že při následné prohlídce se 

provádí vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky.  

 

Příloha 2 část I oddíl 3 pododdíl 3.2. Elektromagnetické záření 

Upřesňuje se, že do této položky patří i práce s lasery. Upřesnění si vyžádala praxe 

na základě pochybností, zda se tato položka vztahuje také na lasery. 

 

Příloha 2 část I oddíl 3 pododdíl 3.5. Hluk 

Podle nových vědeckých poznatků se upřesňují některé nemoci, stavy nebo vady, které 

vylučují zdravotní způsobilost k práci, a současně se upřesňují náplně pracovnělékařských 

prohlídek. 

 

Příloha 2 část I oddíl 3 pododdíl 3.6. Atmosferický přetlak a pododdíl 3.7. Atmosferický 

podtlak (hypobarie) 

Upravuje se lhůta pro provedení periodické prohlídky, která byla nesystémově stanovena 

v rozmezí 6 měsíců až 2 roky, na lhůtu 1x za 1 rok. 

 

Příloha 2 část I oddíl 4 pododdíl 4.1. Celková fyzická zátěž 

U celkové fyzické zátěže se do náplně periodické prohlídky doplňuje EKG vyšetření. 

Do náplně vstupní i periodické prohlídky pro osoby starší 50 ti let se doplňuje zátěžové EKG 

vyšetření. Stanoví se stejná náplň vyšetření, jako je tomu v případě vystavení organismu 

tepelné zátěži uvedené v položce 3.3. Také při vykonávání těžké fyzické práce je ve zvýšené 

míře zatěžován kardiovaskulární systém. S ohledem na změny organismu v důsledku 

zvýšené fyzické zátěže i v důsledku stárnutí, je provedení tohoto vyšetření u zaměstnanců 

po dosažení padesáti let věku opodstatněné. 

 

Příloha 2 část I oddíl 5 pododdíl 5.1. Zraková zátěž 

Podle nových vědeckých poznatků se upřesňují některé nemoci, stavy nebo vady, které 

vylučují zdravotní způsobilost k práci, a doplňuje se oční vyšetření v případě vstupní 

prohlídky, stejně jako se provádí u periodické prohlídky. Pro potřeby praxe se upřesňuje, že 

při provádění defektoskopie je postačující pouze orientační oční vyšetření.  

 

Příloha 2 část I oddíl 6 pododdíl 6.1. Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a 

karcinogenním účinkem 

Doplňuje se, že na následnou prohlídku je nárok po nejméně pětileté expozici při práci 

s prachy s fibrogenním a možným fibrogenním účinkem, neboť podle odborných poznatků 

z lékařské praxe se projeví fibrogenní změny na plicích při překračování přípustných 

expozičních limitů prachu až po pětileté expozici. To neplatí pro prachy s karcinogenním 

účinkem, jejichž příkladem je azbest, kdy mohou i krátké expozice způsobit vznik rakoviny, 

zejména závažného onemocnění mezoteliomem. 

 

Příloha 2 část I oddíl 6 pododdíl 6.3. Svařování elektrickým obloukem s ohledem na 

inhalační expozici  

U periodické prohlídky se upřesňuje, že RTG vyšetření se provádí poprvé po čtyřech letech 

od začátku expozice a následně každé 4 roky. Dosavadní znění bylo nejednoznačné 

a mohlo vyvolávat pochybnosti o tom, v jakém intervalu se má toto vyšetření provádět.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASADBRR1)



95 
 

Příloha 2 část I oddíl 7 pododdíl 7.1. Faktory, které způsobují maligní nádory kůže (sluneční 

záření, umělé UV záření 

Upřesňuje se, že při následné prohlídce se provádí vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 

a že na následnou prohlídku je nárok po nejméně pětileté expozici uvedeným rizikovým 

faktorům.  

 

Příloha 2 část II oddíl 1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, 

ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních 

obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt 

s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v 

přirozeném sociálním prostředí osob. 

Upravuje se nadpis. Podle stávající úpravy se musí podrobovat pracovnělékařské prohlídce 

výlučně u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel 

smlouvu, všichni zaměstnanci ve školách, školských zařízeních, ve zdravotnictví, 

v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním 

prostředí osob, a při výkonu práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, a to bez 

ohledu na to, zda přicházejí při výkonu této práce pravidelně do přímého kontaktu 

s ohroženými skupinami osob – žáky, studenty, pacienty, klienty (např. ubytovanými 

seniory). Stávající úprava je v praxi považována za velmi přísnou a nedůvodnou.  

V případě, že tito zaměstnanci vykonávají práci v kategorii první a nepřicházejí při ní 

do přímého kontaktu s ohroženými skupinami osob, by mohli, stejně jako jiní zaměstnanci 

vykonávající práci v kategorii první, absolvovat pracovnělékařské prohlídky u svého 

registrujícího poskytovatele zdravotních služeb. Rovněž lhůty pro provádění periodických 

prohlídek, které jsou stanoveny na 1x za 4 roky a pro osoby starší 50 ti let 1x za 2 roky, by 

se u těchto zaměstnanců mohly prodloužit na 1x za 6 let nebo 1x za 4 roky pro osoby starší 

50 ti let.  

Proto se navrhuje v této položce nová úprava. V případě, že práce zaměstnanců uvedených 

zařízení bude vykonávána v objektech, ve kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty 

nebo pacienty (kontakt s  žáky, pacienty nebo klienty, nebude tedy pravidelnou součástí 

výkonu jejich práce), budou moci tito zaměstnanci absolvovat pracovnělékařské prohlídky 

u svého registrujícího „praktického lékaře“ a v delších lhůtách, bude-li jejich práce zařazena 

do kategorie první. Bude se jednat například o administrativní pracovníky umístěné 

v samostatné budově. 

Zároveň se v poznámce opravuje technická chyba.  

 

Příloha 2 část II oddíl 3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha 

transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, 

stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů.  

Upravuje se nadpis. Na základě poznatků z aplikace vyhlášky v praxi a požadavků odborné 

veřejnosti je nutné upřesnit názvy některých profesí a doplnit s ohledem na rozvoj technologií 

některé další profese s rizikem ohrožení života a zdraví vlastních zaměstnanců i jiných osob. 

V návaznosti na to se do bodu B – „Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za 

zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření“, doplňují funkční 

poruchy pohybového aparátu, pokud znesnadňují ovládání řídících prvků.  

 

Příloha 2 část II oddíl 4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha 

vysokozdvižných vozíků a dále oddíl 5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle 

§ 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
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některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato 

činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce 

přepravovány další osoby.  

Pro nadbytečnost se vypouští slovo „perimetr“ uvedené u vstupních a periodických prohlídek, 

neboť se jedná o vyšetření pouze orientační, ke kterému není nutné přístrojové vybavení.  

V případě položky 5 se dále upravuje lhůta pro provedení periodické prohlídky, kdy se 

zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo a není u nich řízení vozidla druhem práce 

sjednaným v pracovní smlouvě (tzv. řidiči referentských vozidel), rozdělují na 2 skupiny. Pro 

posuzování zdravotní způsobilosti u osob vykonávajících práci v kategorii 1, u kterých se 

předpokládá, že využívají služební vozidlo příležitostně k vyřízení pracovní záležitosti, se 

ponechává lhůta pro periodickou prohlídku 1x za 6 let a po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky. 

V případě, že zaměstnanci (tzv. řidiči referentských vozidel) vykonávají práce zařazené 

do  kategorie druhé až čtvrté,  se stanoví lhůty shodně se lhůtami pro ostatní práce s rizikem 

ohrožení života, tedy 1x za 4 roky a po dosažení 50ti let věku 1x za 2 roky.  Pokud tito 

zaměstnanci používající „referentské“ vozidlo například na cestu do místa provádění 

„zakázky“ s převezením materiálu, popřípadě též spolupracovníků, nebo k distribuci 

materiálu zákazníkům a vykonávají práci fyzicky nebo psychicky náročnou, jsou vystaveni 

zátěži při výkonu vlastní práce. Výkon vlastní práce je navýšen o zátěž při řízení motorového 

vozidla před započetím práce a po jejím skončení. Dochází tak k vyčerpání nejen jejich 

základní ale i zbytkové pracovní kapacity, s možným následkem zvýšené únavy až přetížení 

organismu, s negativním dopadem do zdravotního stavu. V důsledku toho se zvyšuje 

možnost selhání s dopadem na bezpečnost silničního provozu.  

Sjednocením lhůt periodických prohlídek u zaměstnanců vykonávajících práce  v  kategoriích 

druhé až čtvrté s lhůtami prohlídek pro práce s rizikem ohrožení zdraví se zamezí 

v některých případech, zejména pokud jde o výkon práce v kategorii druhé, nadbytečnému 

opakování prohlídek v kratších lhůtách. Ponechání lhůty pro provedení periodické prohlídky 

1x za 6 let, eventuálně 1x za 4 roky po dovršení 50 let věku, by znamenalo u těchto 

zaměstnanců zbytečné navýšení počtu periodických prohlídek, a tím pádem i zvýšení 

administrativní a ekonomické zátěže dotčených subjektů (v rámci výkonu práce by se 

prohlídka uskutečnila v termínu určeném pro dotčenou kategorii práce a další prohlídka by 

byla v termínu pro riziko spočívající v řízení motorového vozidla – řidič referent). 

Stejně jako v položce 3 se do bodu B doplňují funkční poruchy pohybového aparátu, které 

znesnadňují ovládání řídících prvků. 

 

 

Příloha 2 část II oddíl 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 zvláštního právního předpisu24) 

Na základě poznatků z aplikace vyhlášky v praxi a požadavků odborné veřejnosti byly 

upraveny názvy profesí a doplněny některé další profese s rizikem ohrožení života a zdraví 

vlastních zaměstnanců i jiných osob. 

 

Příloha 2 část II oddíl 9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním 
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přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu  

Upravuje se nadpis. Na základě poznatků z praxe a po dohodě s odborníky na problematiku 

bezpečnosti práce se upravuje vymezení zaměstnanců, kteří spadají do kategorie 

zaměstnanců s rizikem ohrožení života a zdraví, pokud vykonávají práci ve výšce nebo nad 

hlubinou. Původně navržená výška nebo hloubka 10 metrů, která vycházela ze zrušené 

směrnice č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, neodpovídá 

realitě, neboť je celá řada profesí, kde musí pracovníci pracovat ve výšce menší než 10 

metrů, kdy jde rovněž o ohrožení života a zdraví. Proto se navrhuje, aby se posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci ve výšce nebo nad hlubinou vztahovalo i na tyto zaměstnance 

a aby rozhodujícím kritériem bylo to, zda je nutné při výkonu práce používat prostředky 

osobní ochrany, kterými jsou prostředky zabraňující pádu, jak je to požadováno například 

v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a v nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

 

Příloha 2 část II oddíl 10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů  

Upřesňuje se v nadpisu, že pod tuto položku nespadají zaměstnanci s odborností 

zdravotnický záchranář uvedení v § 18 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, 

a v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. V případě 

zdravotnických záchranářů se uplatňuje položka 1 v části II přílohy 2 Práce ve zdravotnictví. 

Při prohlídce se musí zohlednit i další rizikové faktory, které se při výkonu této práce 

vyskytují a jsou uvedeny pod konkrétními položkami v příloze 2 části I. 

 

Příloha 2 část II oddíl 13. Noční práce) 

V návaznosti na změny zákoníku práce ve vztahu k noční práci, kdy se vypouští lhůty 

pro provedení pracovnělékařské prohlídky, se nově stanoví lhůta prohlídky v periodě 2 roky, 

neboť z odborného medicínského hlediska není jednoroční lhůta, která byla stanovena 

dosud, důvodná. Je to rovněž v souladu s požadavkem projektu sociálních partnerů. 

 

Příloha 2 část II oddíl 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  

Upravuje se nadpis. Navrženou úpravou se dává možnost zaměstnavateli, aby ve spolupráci 

s poskytovatelem pracovnělékařských služeb určil vnitřním předpisem další práce nebo 

činnosti, při jejichž výkonu bude v rámci stanovení systémových opatření v prevenci rizik 

podle zákoníku práce (§ 102 odst. 4 ZP) požadovat provádění pracovnělékařských prohlídek 

a posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo činnosti. V praxi dochází k rozvoji nových 

technologií i vzniku nových profesí, které nemusí být uvedeny v aktuálním znění právního 

předpisu. Umožnění takového postupu je jedním z preventivních opatření k ochraně před 

vznikem nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání, případně pracovního úrazu. 

V návaznosti na toto doplnění je nutné provést i úpravu náplně pracovnělékařských 

prohlídek, protože je nutné zohlednit charakter nového rizika a jeho míru a na základě tohoto 

požadovat případně provedení odborných vyšetření souvisejících s konkrétním rizikem.  
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Čl. II Přechodné ustanovení 

V přechodném ustanovení se vymezuje, že v případech, kdy došlo ke stanovení termínu 

pracovnělékařské prohlídky přede dnem nabytí účinnosti 

- stávající vyhlášky č. 79/2013 Sb., to je ve smyslu jejího přechodného ustanovení § 18, 

nebo 

- přede dnem nabytí účinnosti navrhované vyhlášky, to je podle stávající vyhlášky č. 

79/2013 Sb.,  

provedou se prohlídky v původně stanoveném termínu. Jde o zachování jednotnosti a 

návaznosti postupů souvisejících s prováděním těchto prohlídek a posuzováním zdravotního 

stavu.  

Termíny prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění její novely, pak budou navazovat 

na provedené prohlídky podle jiných právních předpisů nebo vyhlášky č. 79/2013 ve znění 

přede dnem na bytí účinnosti její novely. 

 

Čl. III Účinnost 

Navrhovaná vyhláška by měla nabýt účinnosti ke stejnému datu jako novela zákona 

č. 373/2011 Sb., tedy ke dni 1. 11. 2017, nebo co nejblíže k tomuto datu. Datum nabytí 

účinnosti lze upřesnit) v návaznosti na projednání návrhu vyhlášky v pracovních komisích 

LRV. 
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