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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu 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) 

 

 
 

Navrhovaný právní předpis 

 

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)  

 

 

Odpovídající předpisy EU 

 

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   

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 

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)  

 

Směrnice rady ze dne 29. května 1990 č. 90/270/EHS 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)  

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

§ 10 odst. 2  

(2) Vstupní prohlídka se provádí kromě případů stanovených 

zákonem též před změnou druhu práce nebo před převedením 

zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za 

odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní 

způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí 

navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden, a to bez ohledu na 

to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné 

kategorie práce.  

32013L0059 
čl. 45 odst. 3 písm. 

a) směrnice 

2013/59/Euroatom 

3.Lékařský dohled zahrnuje: 

a) lékařskou prohlídku před nástupem 

pracovníka do zaměstnání nebo před 

jeho zařazením do kategorie A s cílem 

ověřit, zda je způsobilý pro pracovní 

místo, pro které je zvažován, jako 

pracovník kategorie A; 
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§ 11 odst. 2, 3 

a 4 
(2) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci 

zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví  

  

a) v kategorii první se provádí  

1. jednou za 6 let, nebo  

2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 

let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou 

prohlídku podle bodu 1,  

  

b) v kategorii druhé se provádí  

1. jednou za 5 let 4 roky, nebo  

2. jednou za 3  2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 

let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou 

prohlídku podle bodu 1,  

  

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou 

za 2 roky,  

  

d)  v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.  

  

 (3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících 

práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, 

pokud není pro provedení periodické prohlídky podle 

odstavce 2 stanovena kratší lhůta, se provádí  

a) jednou za 4 roky, nebo  

   

b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let 

věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou 

prohlídku podle písmene a).  

 

 

 (4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije,  

  

a) pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně 

 
čl. 45 odst. 3 písm. 

b) směrnice 

2013/59/Euroatom 

3. Lékařský dohled zahrnuje: 

b) pravidelné zdravotní prohlídky 

nejméně jednou ročně s cílem ověřit, 

zda je pracovník kategorie A i nadále 

schopen plnit své povinnosti. Povahu 

těchto prohlídek, které mohou být 

prováděny tak často, jak to služba 

pracovního lékařství považuje za nutné, 

závisí na druhu práce a na zdravotním 

stavu každého pracovníka. 
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veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické 

prohlídky, než je uveden v odstavci 2 nebo 3, nebo  

  

b) pokud je jiným právním předpisem11) nebo v příloze č. 2 k 

této vyhlášce stanoveno jinak.     
 (4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud je jiným právním 

předpisem11) nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak. 
 

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.“.  

§ 12 odst. 4 (4 Při mimořádné prohlídce podle odstavce 2 písm. e) nebo písm. 

f) bodu 3 provedou základní a další odborná vyšetření podle § 7 

odst. 2 a 3; v ostatních případech  se provedou pouze ta odborná 

vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky.  (4) 

Při mimořádné prohlídce podle  

a) odstavce 2 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, popřípadě též lékařské 

zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou 

pracovní neschopnost; výpis ze zdravotnické 

dokumentace registrujícího poskytovatele není třeba 

požadovat, pokud od vydání posledního lékařského 

posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců, 

b) odstavce 2 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 výpisu ze zdravotnické dokumentace 

registrujícího poskytovatele.  
 

 
čl. 49 směrnice 

2013/59/Euroatom 
Zvláštní lékařský dohled 

1. Členské státy zajistí, aby byl lékařský 

dohled nad radiačními pracovníky 

stanovený v článku 45 doplněn dalšími 

opatřeními, která služba pracovního 

lékařství považuje za nezbytná pro 

ochranu zdraví osob vystavených 

ozáření, jako jsou další prohlídky, 

dekontaminační opatření, naléhavá 

léčebná opatření nebo jiná opatření 

určená službou pracovního lékařství. 

2. Zvláštní lékařský dohled se vykonává 

ve všech případech, ve kterých dojde k 

překročení některého z limitů ozáření 

stanovených v článku 9. 

3. Následné podmínky ozáření 

podléhají souhlasu služby pracovního 

lékařství. 

§ 12 odst. 5 (5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle odstavce 2 písm. e) 

nebo písm. f) bodu 3 nedochází provedením mimořádné 
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prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky podle § 

11 odst. 2, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak [§ 17 

písm. d)].   (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.  
 

§ 12 odst. 6 (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.  

 
 

 
  

Příloha č. 2 

část I. oddíl 3 

poddíl 3.1 

 3.1. Ionizující záření   

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména  

  

1. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy,  

 

2.1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby ukončení léčby 

nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí,  

  

3.2. nositelé odkryté chromozomové odchylky (např. typu 

Nijmegen syndrom), která je spojena se zvýšeným rizikem 

radiogenních malignit,  

  

 
čl. 45 odst. 3 písm. 

b) směrnice 

2013/59/Euroatom 

3. Lékařský dohled zahrnuje: 

b) pravidelné zdravotní prohlídky 

nejméně jednou ročně s cílem ověřit, 

zda je pracovník kategorie A i nadále 

schopen plnit své povinnosti. Povahu 

těchto prohlídek, které mohou být 

prováděny tak často, jak to služba 

pracovního lékařství považuje za nutné, 

závisí na druhu práce a na zdravotním 

stavu každého pracovníka. 
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4. 3.  těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní 

systém,  

  

5. 4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,  

  

6. 5. závažné poruchy krvetvorby,  

  

7. 6.závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním 

postižením,  

 

8. 7. 6. nemoci spojené se stavy bezvědomí,  

  

9.8. 7. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,  

  

10.9. 8. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,  

  

11.10. 9. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost 

úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.  

  

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za 

zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného 

vyšetření, zejména  

  

1. chronické kožní nemoci,  

  

2. chronická anémie,  

  

3. katarakta. ,  

 

4. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy,  
 

5. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním 

postižením. 
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Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty 

FW nebo CRP  

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. + 

retikulocyty FW nebo CRP  

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky  

Následné prohlídky:: u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní 

změny nebo oční zákaly, nebo u nichž bylo během práce 
 

Příloha č. 2 

část I oddíl I 

pododdíl 3.5  

 

3.5. Hluk 

  

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová 

tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera 

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL 

vyšetření, screeningová audiometrie, po 10 letech od začátku 

expozice ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie 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  

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky  

Následné prohlídky:: 0  

 
 

32003L0010 
Čl. 10 odst. 2 

směrnice 

2003/10/ES 

Pracovník, jehož vystavení překročí 

akční hodnoty vyššího vystavení, nechť 

má právo na ušní prohlídku lékařem 

nebo jinou, náležitě kvalifikovanou 

osobou (za jejíž způsobilost lékař 

odpovídá) v souladu s vnitrostátním 

právem, resp. praxí. Je rovněž 

povinností umožnit preventivní měření 

sluchu u pracovníků, jejichž vystavení 

překračuje akční hodnoty nižšího 

vystavení – a to v případech, kdy 

posouzení a měření stanovená v Článku 

4 (1) naznačují zdravotní riziko. 

Smyslem těchto prohlídek je odhalit 

včasnou diagnózu jakékoli poruchy 

sluchu způsobené hlukem a uchovat 

fungování sluchu. 

 

Příloha č. 2 

oddíl I 

pododdíl 5.1  

 

5.1. Zraková zátěž 

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u 

vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede 

pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu  

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u 

vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede 

31990L0270 
Čl. 9 odst. 1 a 2 

směrnice 

90/270/EHS 

 

 

Zaměstnanci mají nárok na příslušnou 

prohlídku očí a zraku provedenou 

osobou s potřebnou kvalifikací 

před zahájením práce se zobrazovací 

jednotkou 

poté v pravidelných intervalech, 

v případě zrakových potíží, které 
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pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu  

Mimořádná prohlídka: oční vyšetření, ; u vizuálního zkoušení 

metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční 

vyšetření, včetně vyšetření barvocitu  

Lhůty prohlídek : u vizuálního zkoušení metodou NDT 

(defektoskopie) 1x za 1 rok  

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky  

Následné prohlídky:: 0  
 

mohou být způsobeny prací se 

zobrazovací jednotkou. 

 

 

Zaměstnanci mají nárok na vyšetření 

odborným očním lékařem, pokud 

výsledky prohlídky uvedené v odstavci 

1 prokáží jeho nezbytnost. 

 

 

Číslo předpisu ES (kód 

celex) 

Název předpisu ES 

31990L0270 
Směrnice rady ze dne 29. května 1990 č. 90/270/EHS 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) 

32003L0010 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 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) 

32013L0059 
SMĚRNICE RADY 2013/59/EURATOM, 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 
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