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V 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví č. j. 12328/2017 dne 

9. června 2017 s termínem dodání stanovisek do 30. června 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Poznámka: Dne 31. 8. 2017 byl celý materiál zaslán připomínkovým místům, která uplatnila připomínky, včetně legislativně-technické, se žádostí o vyjádření k návrhu 

vypořádání těchto připomínek s termínem do 8. 9. 2017.  

Dne 11. 9. 2017 byla připomínkovým místům, která se v rámci výše uvedeného korespondenčního vypořádání nevyjádřila, zaslána urgence s tím, že pokud své 

stanovisko nezašlou do 13. 9. 2017, má se za to, že s vypořádáním souhlasí.  Ani po urgenci se nevyjádřil Liberecký kraj, UZS a ČLK. 

                    

                  V tabulce nejsou zařazeny legislativně- technické připomínky. 

 

Připomínkové 

místo 
 

 

Připomínky 

 

Vypořádání 

Označení připomínky1) 
 

Ministerstvo dopravy 

 Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo financí 

 Bez připomínek.  

                                            
1) Z čl. 16 odst. 5 v návaznosti na čl. 5 odst. 5 a 6 Legislativních pravidel vlády vyplývá, že připomínky uplatněné k návrhu vyhlášky se nečlení podle závažnosti na zásadní a 

doporučující. V případě, že předkladatel připomínku takto označil, uvádí se v tabulce toto označení pro informaci. 
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Ministerstvo kultury 

 Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo obrany 

 Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 

 
Zásadní připomínka 

 

 

K bodu 72 

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

„Práce ve školách a školských zařízeních … včetně poskytování 

sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a 

práce…“. 

Termín „vlastní sociální prostředí osob“ požadujeme 

upravit na termín „přirozené sociální prostředí osob“, aby byla 

užívána správná terminologie v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Připomínka přijata. 

Zásadní připomínka 2. V příloze č. 2 části II. oddílu 1 v platném znění vyhlášky 

nesouhlasíme pod písmenem B - Nemoci, u kterých lze 

posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na 

základě závěru odborného vyšetření s bodem 1. Závažné 

poruchy a poruchy chování.  

S ohledem na oblast, tj. školství a sociální služby, není 

možné, aby s osobami křehkými a znevýhodněnými, kterým je 

poskytována sociální služba, či s žáky a studenty pracovala 

osoba, která trpí závažnými poruchami a poruchami chování.  

 

Připomínka nepřijata  
 

Připomínka nad rámec novely.   

Ze změny této části přílohy vyplývá, že uvedená „omezení“ se 

vztahují na zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobami 

závislými (žáky, studenty, pacienty, klienty) při výkonu práce 

pravidelně nebo i příležitostně. 

Není důvodné, aby byly z práce v uvedených oblastech vyloučeny 

všechny osoby s poruchami chování. Proto je s ohledem na 

rozmanitost těchto poruch zhodnocení závažnosti poruchy 

posuzované osoby ponecháno na příslušném odborném lékaři, a to ve 

vztahu k práci, kterou tato osoba vykonává, a možného dopadu jejího 

zdravotního stavu na výkon práce, při níž může být ve styku s 

osobami závislými (žáky, studenty, pacienty, klienty). I na 
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uvedených pracovištích mohou někteří zaměstnanci při výkonu práce 

přicházet do kontaktu s osobami závislými málo nebo jen 

příležitostně a nemusí pro závislé osoby představovat žádné ohrožení 

(např. pomocný personál ve stravovacích provozech, v údržbě, 

v prádelnách apod.). Absolutní vyloučení z výkonu práce, při níž 

zaměstnanci přicházejí do styku se závislými osobami příležitostně 

(nepracují s nimi) by omezovalo u celé řady méně kvalifikovaných 

osob přístup k práci a bylo by to pro ně diskriminační. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj – uplatnilo legislativně-technické připomínky  

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

                                                                                                                                                                        

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ; vedle níže uvedené připomínky uplatnilo další legislativně-technické připomínky. 

 

 1. Čl. II, přechodné ustanovení - navrhujeme zvážit upřesnění 

textu tak, aby bylo nepochybné, které termíny prohlídek 

v případě, že dojde návrhem vyhlášky k jejich změně, 

budou rozhodné po datu nabytí účinnosti návrhu vyhlášky, 

a jak budou tyto termíny stanoveny. 

 

Připomínka přijata  
Přechodné ustanovení upraveno tak, aby bylo zřejmé, že 

pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly 

stanoveny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky na základě 

dosavadních předpisů (tedy směrnice č.49 a i vyhl. č.79/13), se 

provedou v těchto termínech. Lékařské prohlídky v termínech podle 

této vyhlášky se provedou v návaznosti na provedení lékařských 

prohlídek uvedených ve větě první, pokud jiné právní předpisy 

nestanoví jinak. 

 
Ministerstvo spravedlnosti 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 
                                                                                                                                             
Zásadní připomínka 

 
1. K § 2 odst. 1 písm. a) bod 2:  

Požadujeme na konec ustanovení vložit slova „a další 

rizika podmiňující zdravotní způsobilost k výkonu práce, 

která nejsou uvedena v příloze č. 2“.  

 

Vyhláška ve svém textu používá pojmy riziková práce, 

Připomínka přijata 

Navržený text byl do bodu 2 doplněn.  
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riziko ohrožení zdraví, rizikový faktor a riziko. Zatímco 

obsah tří prvně jmenovaných pojmů je definován 

v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 2, tak nejobecnější 

termín „riziko“ nikde vymezen není. To způsobuje, 

zejména při výkladu přílohy č. 2, aplikační problémy, kdy 

lze porůznu pojmem riziko rozumět obecnou zkratku pro 

rizikovou práci, rizikový faktor nebo riziko ohrožení 

zdraví. Vyhláška přitom opomíjí další rizika výkonu práce, 

která jsou způsobilá ovlivňovat zdravotní způsobilost k 

výkonu práce. Jedná se například o službu se zbraní, práci 

ve výškách mimo meze stanovené v příloze č. 2. Jejich 

zohlednění při posuzování zdravotní způsobilosti je přitom 

elementární a má shodný význam jako ostatní rizika.  

 
Zásadní připomínka 2. K bodu 4:  

Požadujeme 

a) za slova „kalendářní roky“ vložit slova „je-li to 

důvodné a“ a  

b) zrušit slova „a nejde-li o zajištění dohledu na základě 

smlouvy o zajištění konkrétní činnosti“.  

 

Ustanovení písmene b) nastavující frekvenci dohledu na 2 

roky se dle návrhu uplatní na případy, kdy budou 

kumulativně splněny tři podmínky, a to, že se bude jednat 

o práci kategorie první podle zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, a současně nebude součástí 

práce činnost, pro niž jsou podmínky zdravotní 

způsobilosti stanovené v příloze č. 2 nebo jiném právním 

předpisu, a zároveň se nejedná o dohled vykonávaný na 

základě uzavřené smlouvy, jehož přípustnost zavádí novela 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách. Tento zásah do organizace dohledu při 

poskytování pracovnělékařských služeb představuje 

rozdvojení přístupu k těmto službám, které není důvodné, a 

navíc zvýhodňuje jednu skupinu zaměstnavatelů, jimž 

pracovnělékařské prohlídky poskytují registrující 

poskytovatelé zaměstnanců. Tuto možnost zavádí novela 

 

Připomínka se nevztahuje pouze k novelizačnímu bodu 4, ale jde o 

platné znění § 3 odst. 2 písm. b). 

 

Ad a) Připomínka nepřijata.   

Požadovaným doplněním se popírá význam dohledu a jeho potřeba 

provádět s ohledem na charakter vymezené práce a ochranu zdraví 

zaměstnanců pravidelně. 

 

Ad b) Připomínka nepřijata. 

 

Slova, která se požadují vypustit, byla do ustanovení doplněna 

v návaznosti na § 54 odst. 2 písm. b), podle kterého ve vymezených 

případech lze provádět pracovnělékařské prohlídky, posuzovat 

zdravotní způsobilost k práci a vydávat lékařské posudky 

prostřednictvím registrujícího poskytovatele zaměstnance; v takovém 

případě pak podle uvedeného ustanovení ostatní součástí 

pracovnělékařských služeb (poradenství a pravidelný dohled), je-li to 

důvodné, vykonává poskytovatel pracovnělékařských služeb na 

základě smlouvy uzavřené pro zajištění konkrétní služby. 

K doplnění ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) došlo proto, aby nebylo 

s ohledem na ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) zákona matoucí.  
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zákona o specifických zdravotních službách, která stanoví, 

že zaměstnavatel může pro práce kategorie první využít 

služeb registrujícího poskytovatele zaměstnance a dohled 

zajistit smluvně v případech, je-li to s ohledem na 

bezpečnost a zdraví pacientů důvodné. Ona „důvodnost“, 

čili možnost se rozhodnout o tom, kdy a zda má být dohled 

prováděn, by ale měla být dána i zaměstnavateli, který 

kompletní pracovnělékařské služby zajišťuje u jednoho 

poskytovatele pracovnělékařských služeb, anebo si je sám 

jako poskytovatel pracovnělékařských služeb poskytuje.  

 

Ustanovení § 3 bylo upraveno, ale jiným způsobem, než požaduje 

předkladatel připomínky. V souladu se zněním zákona je vloženo 

nové ustanovení § 3a. 

 

 

 

Zásadní připomínka 3. K bodu 10:  

Požadujeme zrušit tento novelizační bod a namísto něj doplnit 

na konec § 7 odst. 2 bodu 1 středník a za něj uvést slova „další 

odborná vyšetření se provádí zejména v případech, kdy 

posuzující lékař nemá k dispozici výpis ze zdravotnické 

dokumentace registrujícího poskytovatele, neboť jej 

posuzovaná osoba podle svého čestného prohlášení nemá“.  

 

Návrh nově v bodě 3 zavádí důraz na právo posuzujícího lékaře 

požadovat další odborná vyšetření, pakliže nemá k dispozici 

výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího 

poskytovatele. Toto právo je ale v zásadě již nyní zakotveno v 

bodě 1, a jedná se tak o další proklamaci tohoto práva. Navíc 

naopak omezuje posuzujícího lékaře v případech, kdy bude sice 

mít výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele, ale tento výpis bude nedostatečný, anebo jeho 

kvalita bude natolik nízká, že pro potřeby posuzujícího lékaře 

jej nebude možné použít. V těchto situacích by posuzující lékař 

patrně opět musel využít práva obsaženého v bodě 1, nicméně 

by tomu mohl bránit systematický výklad, který by se odvolával 

na bod 3 a vůli zákonodárce stanovit ve vztahu k přístupu k 

výpisu ze zdravotnické dokumentace zvláštní samostatné právo. 

Jestliže právo obsažené v bodě 1 bylo z jakýchkoli důvodů při 

absenci výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele odpíráno nebo zpochybňováno, považujeme za 

mnohem účelnější zanést důraz do tohoto bodu a nezavádět 

Připomínka přijata částečně. 

Ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) bylo upraveno ve smyslu připomínky 

do nového bodu 2, včetně požadavku na provedení záznamu do 

zdravotnické dokumentace nebo předložení čestného prohlášení, že 

posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele. 
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další zvláštní právo v bodě 3, které dle našeho přesvědčení 

může být spíše kontraproduktivní.  
Zásadní připomínka 4. K bodu 17:  

Požadujeme zrušení tohoto novelizačního bodu. Je věcně 

neopodstatněné provádět při každé periodické prohlídce 

kompletní škálu odborných vyšetření, která jsou vázána na 

přítomnost rizikových faktorů. Jestliže rizikové faktory 

zavádí svou periodicitu, měla by tato být ve vztahu k nim 

respektována a periodické prohlídky prováděné ve vyšší 

frekvenci by měly být zaměřené na konkrétní faktor. 

Například bude-li práce zařazena jako práce riziková 

v kategorii 4 pro rizikový faktor hluku, budou periodické 

prohlídky prováděny jedenkrát ročně. Pokud bude součástí 

práce ještě jiný rizikový faktor, avšak v relativně 

nepodstatné míře, tj. například v kategorii 1, bude muset 

dle současného návrhu vyhlášky periodická prohlídka 

zahrnovat též odborná vyšetření vážící se k ověření tohoto 

faktoru, ačkoli za jiných okolností by periodicita tohoto 

faktoru odpovídala 4 rokům. Tento postup bude mít 

nezanedbatelné ekonomické dopady, neboť budou muset 

být prováděna odborná vyšetření mnohem častěji, a to v 

zásadě bez věcného opodstatnění.  

 

Připomínka přijata částečně 

Do § 7 byl doplněn nový odst. 7, ze kterého vyplývá, že pokud jsou 

stanoveny pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci různé lhůty 

pro provedení periodické prohlídky, provedou se při prohlídce pouze 

taková vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky.  

 

 

 5. K bodům 17, 19 a 22:  

Doporučujeme sjednotit používání termínů „lhůta“ a 

„interval“. V návrhu jsou používány oba termíny pro 

vyjádření téhož, což působí matoucím dojmem. Právní 

předpis by měl být terminologicky jednotný.  

Připomínka přijata 

Termín interval nahrazen termínem lhůta. 

 

 

Zásadní připomínka 6. K bodu 20:  

V § 11 odst. 6 písm. a) požadujeme za slova „bodu 3“ 

vložit čárku a doplnit slova „nebo periodické prohlídky, 

pokud došlo k pozbytí platnosti dosavadního lékařského 

posudku“. Uvedené ustanovení nepostihuje případ, 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 

Připomínka přijata  

Text doplněn do § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2.  
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posudku. Lhůta by tak měla být počítána od data vydání 

lékařského posudku z periodické a nikoli vstupní lékařské 

prohlídky. Například dne 1. 2. bude vydán posudek ze 

vstupní prohlídky, po roce s využitím 90ti denní lhůty bude 

na základě periodické prohlídky vydán posudek dne 5. 1. 

Oprávněná osoba podá návrh na přezkoumání, správní 

orgán rozhodne dne 10. 2., přičemž posudek zruší a vrátí 

věc k vydání nového lékařského posudku. Posuzující lékař 

bude potřebovat odborné vyšetření a posudek z periodické 

prohlídky vydá až 10. 3. Tento termín by pak měl být 

rozhodný, nikoli termín 1. 2.  

 

 7. k bodu 34:  

V písmenu a) doporučujeme slova „státu nebo kraje nebo 

obce“ nahradit slovy „státu, kraje nebo obce“. Navrhovaná 

změna odpovídá způsobu vyjádření variant dle čl. 42 

Legislativních pravidel vlády.  

 

Připomínka přijata 

Ustanovení § 15a přeformulováno. 

 8. K bodu 35:  

Text písmene b) doporučujeme sjednotit s textem § 15a 

písm. b). Obě ustanovení spolu souvisí a navazují na sebe. 

Použitá terminologie by měla být jednotná. 

 

Připomínka přijata  

Text sjednocen.  

 9. K bodům 36 až 84:  

Vzhledem k množství navrhovaných změn v přílohách č. 1 

a 2 dáváme ke zvážení uvést nové znění obou příloh. 

Navrhovaná změna bude pro uživatele vyhlášky 

přehlednější a zajistí jim vyšší míru právní jistoty.   

 

Připomínka přijata 

Součástí novely vyhlášky jsou přílohy v plném znění.  

 

 10. K příloze č. 2:  

 

 

Zásadní připomínka a) V položce 2.21 požadujeme slova „bez ohledu na kategorii 

práce“ zrušit. Vzhledem k tomu, že lhůty prohlídek uvedené 

u některých rizikových faktorů jsou vázány pouze na 

rizikovou práci, např. položka 2.3, nelze jinak než dovodit, 

že v případech, kdy vazba na výkon rizikové práce není 

uvedena, platí lhůty stanovené v příloze i pro práci s 

Připomínka přijata částečně 

Viz výše vypořádání k novelizačnímu bodu 17. 

Příloha č. 2 se vztahuje na výkon rizikových prací. V případě 

položky 2.21 Izokyanáty je záměrně doplněno do nadpisu „bez 

ohledu na kategorii práce“, neboť izokynáty jsou silným alergenem a 

při práci s těmito látkami dochází stále častěji u zaměstnanců ke 
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rizikovým faktorem o míře rizikovosti odpovídající 

kategorii prvé. Z uvedeného důvodu je úprava názvu 

položky nejenom nesystémová a nadbytečná, ale až 

zmatečná. Pokud je třeba řešit vztah lhůt uvedených 

v příloze č. 2 a lhůt uvedených v § 11, je toto třeba řešit 

obdobně jako v případě obsahu pracovnělékařských 

prohlídek v paragrafové části vyhlášky.  

 

vzniku alergických kožních onemocnění a především alergických 

onemocnění dýchacích cest typu alergická rýma a astma bronchiale, 

které jsou uznávány jako nemoc z povolání.  
 

Zásadní připomínka  

b) V položce 2.8 požadujeme slova „expozici 2x za 2 roky“ 

nahradit slovy „expozici za 2 a za 4 roky po ukončení 

expozice“. Jedná se o zpřesňující vyjádření s tím, že 

navrhovaná dikce umožňuje provedení dvou prohlídek ve 

dvou letech, což vylučuje sledování možných pozdních 

účinků, tedy smyl novelizace.  

 

Připomínka přijata   

Znění bylo upraveno. 

 

 

Zásadní připomínka c) V položce 8.2 nepovažujeme za vhodné vkládat slova „při 

nejistotě o provedení očkování anti HBs“. Lhůty uvedené u 

daných položek jsou na rozdíl od ostatních položek 

uvedeny v intervalu, který předpokládá nejasný výklad a 

tudíž i rozdílný přístup při stanovení lhůt.  

 

Připomínka přijata   

Požadovaná slova byla vypuštěna. Další část odůvodnění je 

zmatečná, neboť v položce 8. 2 žádné lhůty uvedeny nejsou. Zřejmě 

se připomínka měla týkat položek 3. 6 Atmosferický přetlak a 3.7 

Atmosferický podtlak. Lhůty pro periodickou prohlídku u těchto 

položek byly změněny na lhůty 1x za 1 rok.  

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ; vedle níže uvedených připomínek uplatnilo legislativně-technické připomínky. 

                                                                                                                                           
Zásadní připomínka 

 
1. K navrhované vyhlášce, k bodu 35 (§ 17a): Není nám 

zcela zřejmé tvrzení uvedené v důvodové zprávě, že 

dokladem o provedení výstupní lékařské prohlídky nemůže 

být lékařský posudek. Podle § 13 odst. 1 vyhlášky se 

výstupní prohlídka provádí za účelem zjištění zdravotního 

stavu a zároveň podle § 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. 

se lékařský posudek vydává po posouzení zdravotní 

způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby. 

Podle výše uvedeného tedy jsme názoru, že dokladem o 

provedení výstupní lékařské prohlídky nemá být lékařské 

 Připomínka nepřijata. 

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 373/2011 

Sb. Ustanovení § 60 písm. e) zákona stanoví, že prováděcí právní 

předpis stanoví náležitosti potvrzení o provedené výstupní prohlídce. 

Změna ustanovení § 60 zákona byla obsahem novely předložené do 

mezirezortního připomínkového řízení. MŠMT k této úpravě 

neuplatnilo připomínku (rovněž tak MPSV). 

Za stávajícího znění zákona nelze přijmout jiné řešení, než je 

stanovení náležitostí potvrzení o provedení výstupní prohlídky. 

Ustanovení § 42 zákona č. 373/2011 Sb. se vztahuje k obecné 
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potvrzení, ale má jím být lékařský posudek. Zároveň 

v tomto kontextu upozorňujeme, že novelizační bod 24. 

není správně promítnut do platného znění vyhlášky. 

Stejně tak nám není zřejmé, pokud důvodová zpráva uvádí, 

že cílem výstupní prohlídky je 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, proč ve výčtu náležitostí chybí 

údaj, z něhož by bylo zřejmé, zda došlo nebo nedošlo 

ke změně zdravotního stavu, popř. celkově údaje 

o zdravotním stavu posuzované osoby. 

Požadujeme proto zmiňované nejasnosti objasnit a vyhlášku 

případně upravit. 

 

posudkové péči a vydávání lékařských posudků. Vedle posuzování 

zdravotní způsobilosti se tedy lékařský posudek vydává i 

k posouzení zdravotního stavu, například pro potřeby Úřadu práce, 

pro účely nemocenského pojištění, v souvislosti s nemocí z povolání 

apod. (viz § 42 písm. e) až g) zákona).  

V režimu pracovnělékařských služeb se lékařský posudek vydává 

jako doklad o zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti k práci, 

kterou bude zaměstnanec vykonávat nebo ji vykonává u 

zaměstnavatele, který ho na prohlídku vysílá. Na základě závěru 

posudku pak pro zaměstnavatele vyplývají povinnosti (např. 

převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci nebo úprava 

pracovních podmínek, případně může být dán důvod výpovědi ze 

strany zaměstnavatele nebo zaměstnance). V případě výstupní 

prohlídky není k čemu posuzovat, proto je zbytečné vydávat lékařský 

posudek. Účelem výstupní prohlídky je zjištění zdravotního stavu, 

případně jeho změny, u kterých lze předpokládat souvislost se 

zdravotní náročností vykonávané práce. 

Zdravotní stav zjištěný při výstupní prohlídce se zaznamená do 

zdravotnické dokumentace zaměstnance a jeho registrujícímu 

poskytovateli, pokud jím není sám smluvní poskytovatel 

pracovnělékařských služeb, se předá lékařská zpráva k zajištění 

návaznosti dalších zdravotních služeb. Údaje o zdravotním stavu 

jsou citlivými údaji, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, 

takže nemohou být uváděny na potvrzení, stejně jako se informace o 

zjištěném zdravotním stavu neuvádějí na lékařském posudku. 

Pokud ošetřující lékař (v tomto případě jde o lékaře 

pracovnělékařských služeb) na základě odborného vyšetření zjistí 

změny zdravotního stavu vyšetřované osoby, které vedou k 

důvodnému podezření na nemoc z povolání, má povinnost tuto 

osobu podle § 63 odst. 1 zákona odeslat k poskytovateli uvedenému 

v § 61 odst. 2 zákona (i v tomto případě vybaví vyšetřovanou osobu 

žádankou o provedení dalších zdravotních služeb, včetně lékařské 

zprávy (viz bod 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb.).  
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Zásadní připomínka 

2. K navrhované vyhlášce, k bodu 72 [Příloha č. 2 část II. 

(Rizika ohrožení zdraví) nadpis oddílu 1.]: 

Z navrhovaného znění tak, jak je předkládáno, dle našeho 

názoru vyplývá opak toho, co předkladatel dle důvodové 

zprávy zamýšlel, tj. že u zaměstnanců uvedených zařízení 

dojde k zmírnění přísnosti původní úpravy. Dle našeho 

názoru z předkládaného textu vyplývá, že u zaměstnanců 

uvedených zařízení, kteří nepřicházejí do přímého kontaktu 

s žáky, klienty nebo pacienty, zůstává v platnosti v podstatě 

stávající úprava. Na druhou stranu však práce ve školách a 

školských zařízeních podle školského zákona, ve 

zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně 

poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním 

prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného 

charakteru, u kterých dochází k přímému kontaktu s žáky, 

klienty nebo pacienty, jsou zcela vyjímány z tohoto oddílu. 

Požadujeme proto v příloze č. 2 části II. (Rizika ohrožení 

zdraví) změnit nadpis oddílu 1. tak, aby nedocházelo 

k výkladovým nejasnostem. 

 

Připomínka přijata částečně 

Byla provedena úprava textu. 

 

 

 

 

 1. K navrhované vyhlášce, k bodu 26 (§ 13 odst. 3):  
Navrhujeme zvážit, zda by  ve znění úvodní věty odstavce 

neměl být doplněn přímo text „na žádost zaměstnavatele 

nebo zaměstnance“, tak jak se uvádí v odůvodnění.  

 

Připomínka přijata  

Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 

 2. K předkládací zprávě: Doporučujeme v druhém odstavci 

předkládací zprávy, v třetí větě opravit datum schválení 

senátního tisku č. 120/0 ze dne „26. 5. 2017“ na den „26. 4. 

2017“.  

Dále doporučujeme ve čtvrtém odstavci v posledních dvou 

odrážkách vypustit slovo „se“, neboť je již obsaženo 

v úvodní větě odstavce („…se zejména“). 

Připomínka přijata 

 3. K odůvodnění: Ve zvláštní části odůvodnění k 

novelizačnímu bodu 34 (§ 15a) je nesprávně uvedena 

vyhláška č. 671/2004 Sb., která byla zrušena. 

Připomínka přijata 
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Doporučujeme proto místo této vyhlášky uvést vyhlášku 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

 

Ministerstvo vnitra 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ; vedle níže uvedených připomínek uplatnilo další legislativně-technické připomínky. 

 

 K úvodní větě: 

 V souladu s čl. 38 odst. 2 ve spojení s čl. 37 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády je nutno upravit úvodní větu 

vyhlášky tak, aby obsahovala ta zmocňovací ustanovení zákona, 

která jsou vyhláškou skutečně prováděna. 

 

Připomínka přijata 

 

 

 K čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 2: 

 Nejsme přesvědčeni o tom, že je možné, aby bylo 

prostřednictvím odstavce 2 umožněno zúžení 

pracovnělékařských služeb, aniž by tuto možnost připouštělo 

zákonné zmocnění. 

 

Připomínka přijata 

Doplnění bylo vypuštěno. 

 

 

 K čl. I bodu 11 – k § 7 odst. 6: 

 Dosavadní text v odstavci 6 se vztahuje k žádosti o další 

odborná vyšetření. Doporučujeme proto navrhovanou novou 

větu uvést jako samostatné ustanovení vyhlášky, neboť se 

dotýká poskytnutí zdravotních služeb, závěrů odborného 

vyšetření, zhodnocení zdravotního stavu a dále doporučení ke 

zdravotní způsobilosti, což je materie odlišná. 

 

Připomínka nepřijata. 

Doplňovaná věta obsahově úzce navazuje na větu předcházející. 

 

 

 K čl. I bodu 35 – k § 17a písm. b): 

 Upozorňujeme, že identifikace osob je formulována 

odlišně od § 15 odst. 1  

písm. b) a § 15a písm. b). Za účelem jednotnosti právního 

předpisu navrhujeme sjednotit identifikaci fyzických osob dle 

navrhovaného § 17a písm. b). 

 

Připomínka přijata částečně. 

Sjednocena nově vkládaná ustanovení § 15a a 17a. 
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 K čl. II – k přechodnému ustanovení: 

 Navržené normativní znění neodpovídá odůvodnění, 

podle nějž bylo cílem, aby pracovnělékařské prohlídky, u nichž 

došlo ke stanovení termínu přede dnem nabytí účinnosti novely 

vyhlášky, byly provedeny za podmínek nastavených před 

účinností novely. Normativní text však může vést i k výkladu, 

že mají být provedeny pouze prohlídky, jejichž termín 

předchází účinnosti novely. Doporučujeme ustanovení 

přeformulovat. 

 

Připomínka přijata 

Ustanovení bylo upraveno – viz výše připomínka Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

 K platnému znění: 

 Doporučujeme platné znění revidovat, neboť 

neodpovídá vlastnímu návrhu, kdy lze zmínit např. § 13 odst. 1, 

§ 15, § 17a a další. 

 

Připomínka přijata. 

Ministerstvo zahraničních věcí 

 Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo zemědělství 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ; uplatnilo legislativně-technické připomínky.        

                                                                                                                                                 

Ministerstvo životního prostředí 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ; uplatnilo legislativně-technické připomínky. 

 

ÚV -Vedoucí Úřadu vlády  

 Bez připomínek. 

 

 

ÚV – ministr a předseda Legislativní rady vlády 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

ÚV – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

 Bez připomínek.  
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ÚV – odbor kompatibility 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ, ale ve svém vyjádření k vypořádání připomínek uvedlo, že návrh a jeho přílohy podrobí kontrole až po zaslání znění novely 

Úřadu vlády. 

 
 Po stránce formální: 

Předkladatel pouze částečně splnil formální náležitosti týkající 

se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 

z Legislativních pravidel vlády, v platném znění (dále jen 

„LPV“), a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 

1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění. 

 

Připomínka přijata 

Důvodová zpráva doplněna. 

Zásadní připomínka Předkladatel nevyznačil jako implementační žádná ustanovení 

návrhu.  

1. Návrhem jsou přitom měněna mj. i některá ustanovení 

vyhlášky č. 79/2013 Sb., která byla v minulosti vykázána jako 

transpoziční. Jedná se o ustanovení § 10 odst. 2 (vykázáno jako 

transpoziční vůči čl. 45 odst. 3 písm. a) směrnice 

2013/59/Euratom) a ustanovení § 11 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 

odst. 4 (vykázána jako transpoziční vůči čl. 45 odst. 3 písm. b) 

směrnice 2013/59/Euratom).  

Jako transpoziční byla z ustanovení dotčených návrhem dříve 

vykázána rovněž ustanovení § 12 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 

79/2013 Sb. (vůči čl. 49 směrnice 2013/59/Euratom) a bod 3.1. 

část B, bod 3.5. a bod 5.1. přílohy č. 2 (transpoziční příslušně 

vůči čl. 45 odst. 4 směrnice 2013/59/Euratom, čl. 10 odst. 2 

směrnice 2003/10/ES a čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 90/270/EHS). 

V této souvislosti uvádíme, že i změny v již provedené 

implementaci je nutné vykázat v souladu s přílohou č. 5 k LPV.  

Připomínka přijata 
Zmíněná ustanovení, jichž se novela zákona dotýká, budou v návrhu 

novely vyhlášky vyznačena jako transpoziční.  

 

Z připomínky OKOM vyplývá požadavek na označení  

- bodu 3.1. části B, to je celé části B. Lze však jako transpoziční 

vyznačit bod 3.1., to je nadpis, a text následné prohlídky.   

- bodu 3.5. - celého. Lze však jako transpoziční vyznačit jen bod 

3.5., to je nadpis, a text výstupní a periodické prohlídky. 

- bodu 5.1. - celého. Lze však jako transpoziční vyznačit jen bod 

5.1., to je nadpis, a text výstupní, periodické a mimořádné 

prohlídky. 

Texty výstupních, periodických a mimořádných prohlídky jsou vždy 

společné pro body A a B; vymezují se v nich požadovaná vyšetření 

(upřesňuje se obsah prohlídek).  

V bodech A a B přílohy 2 vyhlášky je uveden výčet nemocí, stavů a 

vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. Tento 

výčet je čistě národní úpravou, neboť žádná z uváděných směrnic EU 

konkrétní nemoci nestanoví. 

 
Zásadní připomínka Za implementační z hlediska práva EU považujeme také bod 17 

návrhu (upřesnění v § 11 odst. 3), neboť kratší jednoroční lhůta 
Připomínka přijata 
Zmíněná ustanovení, jichž se novela zákona dotýká, budou v návrhu 
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podle § 11 odst. 2 písm. d) je lhůtou transponovanou dle čl. 45 

odst. 3 písm. b) směrnice 2013/59/Euratom a musí být proto 

vždy dodržena.  

 

novely vyhlášky vyznačena jako transpoziční.  

 
 

Zásadní připomínka A také body 42, 43, 68 a 71 návrhu, které novelizují zejména 

režim následných prohlídek v příloze č. 2, máme za 

implementační vůči směrnicím 98/24/ES, 2004/37/ES, 

2009/148/ES a 2000/54/ES (viz níže v části „Vztah k právu 

EU“).  

V rámci vyjádření k vypořádání OKOM uvedl: 

„Bereme na vědomí. Požadavek vycházel analogicky z toho, že 

obdobná ustanovení tohoto typu (požadavky na pravidelný 

zdravotní dohled) předkladatel sám vyznačil ve vyhlášce 

v minulosti u jiných směrnic jako transpoziční (viz naše první 

zásadní připomínka). Postup výkaznictví by měl být jednotný. 

Vzhledem k obecnosti dotčených článků směrnic můžeme 

ovšem výkaznictví transpozice považovat za splněné v rámci 

výše uvedených zákonů.“.    

Připomínka nepřijata  
Uváděné směrnice 98/24/ES, 2004/37/ES,  2000/54/ES a 

2009/148/ES byly platné již v době přípravy současného znění 

vyhlášky č. 79/2013 Sb., která nabyla účinnosti ke dni 3. 4. 2013.   

Při přípravě návrhu vyhlášky nebyly uvedené směrnice shledány ve 

vztahu k problematice navrhovanou vyhláškou upravované za 

transpoziční. Ani v rámci připomínkového řízení (OKOM) nebyl 

vysloven názor, že uvedené směrnice jsou návrhem vyhlášky 

transponovány a tudíž implementace směrnice vyhláškou nebyla 

prokazována. Uvedené směrnice jsou transponovány zejména 

zákoníkem práce a 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, zákonem č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcími právními 

předpisy, zejména nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nejeví se jako logické v novele vyhlášky označovat za 

implementační několik doplňovaných slov v části např. následných 

prohlídek, když celý text nebyl prokazován jako implementační.  

Nadto směrnice požadují provádět dohled nad zdravím zaměstnanců, 

ale konkrétní obsah vyšetření při jednotlivých druzích prohlídek (ve 

vyhlášce vstupní, periodická, mimořádná, výstupní a následná 

prohlídka), který je uváděn v příloze vyhlášky, směrnice neuvádějí.  

Pro úplnost dodáváme, že v rámci připomínkového řízení bylo 

upuštěno od úpravy textu týkajícího se biologických činitelů – viz 

původní novelizační bod 71. 
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Zásadní připomínka S ohledem na výše uvedené požadujeme buď doplnit návrh o 

řádně zpracované výkaznictví (podtrhávání, rozdílovou tabulku 

a srovnávací tabulku, u které stačí doplnit u příslušných 

ustanovení směrnice ID návrhu), nebo vysvětlit. 

Všechny dotčené předpisy EU (viz níže) je nutné uvést i 

v oddílu 3. obecné části odůvodnění (Zhodnocení souladu 

navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami Evropské unie; str. 14). 

Nadto považujeme za potřebné v oddílu 3. obecné části 

odůvodnění (str. 14) upravit formulace „(N)ávrh novely 

zohledňuje požadavky směrnice“ resp. „se ve vyhlášce 

zohledňují i požadavky“ tak, aby z nich vyplývalo, že 

s návrhem dotčené směrnice souvisí. Návrh totiž přímo 

netransponuje ani požadavky směrnice Rady 89/391/EHS, ani 

požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/88/ES (ty jsou transponovány do jiných právních 

předpisů). 

 

Připomínka přijata ve vztahu ke směrnici 2013/59/Euratom, 

směrnici 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 směrnici 

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). 

V návrhu vyhlášky a dalších podkladech byly provedeny požadované 

úpravy (viz též vyhodnocení výše). 

Zásadní připomínka 1. Nelze také plně souhlasit s tvrzením předkladatele v oddílu 3. 

obecné části odůvodnění, že „oblast při posuzování zdravotní 

způsobilosti ke vzdělávání a v jeho průběhu, k práci nebo 

službě je ponechána národní legislativě, právo EU tuto oblast 

neupravuje“, neboť oblast práce mladistvých (tedy i různých 

pracovních praxí v rámci studia mladistvých) upravuje směrnice 

94/33/ES.  

2. Poslední větu oddílu 3. obecné části odůvodnění je nutno 

vypustit. Článek 168 (Hlava XIV) Smlouvy o fungování 

Evropské unie (nikoliv Smlouvy o EU, jak uvádí předkladatel) 

není jediné (výlučné) zmocnění, na základě kterého může EU 

zasahovat do oblasti zdravotnictví (resp. do problematiky 

upravené vyhláškou č. 79/2013 Sb.). Nadto do oblasti 

problematiky upravované vyhláškou č. 79/2013 Sb., resp. 

návrhem může zasahovat i Euratom (příslušné zmocnění 

upravují čl. 31 a 32 Smlouvy o založení Evropského 

Ad 1 Připomínka nepřijata  

Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků se týká 

mladistvých zaměstnanců do 18 let věku, kteří uzavřeli se 

zaměstnavatelem pracovněprávní vztah (viz čl. 2 odst. 1 směrnice). 

Povinnosti v oblasti ochrany zdraví ve vztahu k mladistvým 

zaměstnancům jsou přímo zakotveny v zákoníku práce v § 247 a ve 

vyhlášce č. 180/2015 Sb., 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 
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společenství pro atomovou energii). Jak např. uvádíme výše, 

samotný návrh mění ustanovení, do kterých byly transponovány 

některé směrnice (2013/59/Euratom, 2003/10/ES, 90/270/EHS). 

3. Má-li oddíl 3. obecné části odůvodnění obsahovat i 

zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, měl by to 

název tohoto oddílu zohledňovat. Požadujeme upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci vyjádření k vypořádání OKOM uvedl: 

„Naše připomínka směřovala jiným směrem, než rozumí 

(to je v rámci plnění příslušného vzdělávacího programu – viz § 65 

odst. odst. 1 a 2, § 96 odst. 2, § 71 a § 103 školského zákona, 

popřpadě též vyhlášku č. 13/2005 Sb.) pracovní smlouvu, jíž je 

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

prováděcí vyhláška č. 180/2015 Sb., (je mimo jiné určena 

mladistvým zaměstnancům; neřeší se jí „školské“ vzdělávací 

programy) nevztahuje.  

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. 13/2005 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. 

 

Ad 2 a 3 Připomínka přijata 

Poslední věta oddílu 3 obecné části odůvodnění byla vypuštěna.  

Text odstavce byl přeformulován. 

Název oddílu 3 byl doplněn o soulad s mezinárodními smlouvami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotčená věta z odůvodnění vypuštěna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASADBVX6)



17  

předkladatel. Dotčená věta: „Oblast při posuzování zdravotní 

způsobilosti ke vzdělávání a  v jeho průběhu, k práci nebo 

službě je ponechána národní legislativě, právo EU tuto oblast 

neupravuje“ je natolik zobecněna, že ve svém důsledku není 

pravdivá. Právě oblast práce/služby mladistvých je upravena 

směrnicí 94/33/ES, což nezpochybňujete ani Vaším výkladem. 

(Vzhledem k charakteru směrnice, která byla přijata za účelem 

minimální ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků,  je možné 

polemizovat také i nad osobní působností směrnice, tj. zda čl. 2 

odst. 1 může být interpretován tak, že směrnice se vztahuje 

pouze na osoby s pracovní smlouvou a v pracovním poměru 

pouze ve smyslu vnitrostátního práva, nebo zda jí mají podléhat 

také dospívající studenti vykonávající praxi v quasi 

pracovněprávním vztahu, tak jak vyžaduje ve svých 

dokumentech i Mezinárodní organizace práce, na jejíž zásady 

směrnice navazuje.) 

  

Větu proto žádáme jako zavádějící vypustit.“. 

 

 

 

 

 

 Po stránce materiální: 

Vztah k právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýkají: 

- čl. 6 odst. 3 písm. b) směrnice Rady ze dne 12. června 1989 

o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS),  

- čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice Rady 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), 

- čl. 6 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 směrnice Rady 94/33/ES ze dne 

22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků, 

- čl. 10 odst. 4 směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 

Připomínka přijata 

Upravena důvodová zpráva 
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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) (bod 42. návrhu),  

- čl. 14 směrnice 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) (bod 71. návrhu), 

- čl. 10 odst. 2 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),  

- čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES 

ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy 

pracovní doby (bod 82. návrhu), 

- čl. 14 odst. 5 směrnice 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) (kodifikované 

znění) (Text s významem pro EHP) (bod 43. návrhu), 

- čl. 18 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně 

zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při 

práci (bod 68. návrhu), a  

- čl. 45 odst. 3 písm. a), čl. 45 odst. 3 písm. b), čl. 45 odst. 4, 

čl. 47a čl. 49 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 
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2003/122/Euratom. 

Zásadní připomínka Připomínky a případné návrhy změn:  

K § 12 odst. 2 písm. f) – závěrečné části ustanovení (bod 21. 

návrhu): 

Navržené ustanovení se podle našeho názoru dostává do 

rozporu s § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, který stanoví, že „zaměstnavatel je povinen 

nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, 

jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti“. Zákoník práce tedy nepřipouští 

zaměstnavateli ani krátké „období nejistoty“, jak to nazývá 

předkladatel v odůvodnění k návrhu, co se týče zdravotní 

způsobilosti jeho zaměstnanců.  

Uvedené ustanovení nenaplňuje také s čl. 6 odst. 3 písm. b) 

směrnice 89/391/EHS, které požaduje po zaměstnavateli „při 

ukládání úkolů zaměstnanci přihlížet ke schopnostem 

zaměstnance s ohledem na zdraví a bezpečnost“. A dále se 

dostává do rozporu s čl. 47 směrnice 2013/59/Euratom, neboť 

ten požaduje, aby členské státy zajistily, aby „žádný pracovník 

nebyl zaměstnán nebo zařazen jako pracovník kategorie A na 

jakoukoli dobu na specifickém pracovním místě, jestliže je 

podle lékařských nálezů neschopen takové pracovní místo 

zastávat“. 

Připomínka nepřijata 

V případech, ve kterých je vyžadována mimořádná prohlídka, jde jen 

o zpochybnění zdravotní způsobilosti k práci, což automaticky 

neznamená nezpůsobilost k práci. Případná zdravotní nezpůsobilost 

se musí vždy prokázat až zjištěním nemoci, resp. změny zdravotního 

stavu, při mimořádné prohlídce. V daném případě 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 lékaře 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 platnosti, 

není zaměstnanec zdravotně způsobilý. 

 

Ve stávající vyhlášce není stanoven žádný konkkrétní termín, nyní se 

za účelem usměrnění postupu a nastavení jednotného přístupu ke 

všem zaměstnancům omezuje volný výklad neodkladnosti na dobu 

nejdéle 5 pracovních dnů. 

 Závěr: 

Návrh vyhlášky hodnotíme do vyjasnění výše uvedené 

zásadní připomínky jako s právem EU pouze částečně 

slučitelný.  

Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 

 

Český báňský úřad  

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 

 

 1. K bodu 21: Připomínka nepřijata 
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ČBÚ doporučuje lhůtu 5 pracovních dnů nahradit lhůtou 15 

pracovních dnů. 

 

Odůvodnění: 

Zaměstnanci často nastoupí do práce po delší pracovní 

neschopnosti bez předchozího avíza návratu do práce, přičemž 

poskytovatel pracovnělékařských služeb nemusí být okamžitě 

v 5 dnech k dispozici (vzdělávací akce, dovolená apod.). 

 

Organizační zajištění pracovnělékařských služeb je věcí smluvního 

ujednání mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb. Požadovaná lhůta 15 pracovních dnů 

představuje výrazný odklon od současné praxe a nedůvodně zvyšuje 

riziko ohrožení zdraví zaměstnanců, popřípadě též dalších osob.   

Viz také výše připomínka odboru kompatibility Úřadu vlády, který 

má námitky i proti 5 dnům.  

 2. K bodu 22: 

V odstavci 4 písm. a) navrhuje ČBÚ doplnit text: „nebo 

lékařských nálezů ošetřujícího lékaře, který dočasnou pracovní 

neschopnost vedl a ukončil“. 

 

Odůvodnění: 

Pracovní neschopnost může vystavit ošetřující lékař příslušné 

odbornosti – podle druhu zdravotních potíží, aniž by o tom 

registrující praktický lékař věděl. Toto je velmi častá až 

převážná praxe. Z tohoto důvodu nemusí mít výpis ze 

zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře 

dostatečnou vypovídající hodnotu o prodělané nemoci léčené 

jiným ošetřujícím lékařem. 

 

Připomínka přijata 

Text upraven ve smyslu připomínky. 

 

 

 3. ČBÚ doporučuje do vyhlášky zahrnout novelizační bod, 

kterým se rozšíří výčet právních předpisů v poznámce pod 

čarou č. 5 o vyhlášku č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o pyrotechnice. 

 

Odůvodnění: 

Vyhláška č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o pyrotechnice, s účinností od 27. září 2016 

speciálně upravuje obsah lékařských prohlídek, náležitosti 

lékařského posudku a podmínky pro posouzení zdravotní 

způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky. 

Připomínka nepřijata. 

Poznámky pod čarou se samostatně nenovelizují. 

 

Vedle toho – v poznámce pod čarou č. 5 je uveden příkladmý výčet 

dotčených „jiných právních předpisů“.  
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Český statistický úřad      

                                                  

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 
 

 Český statistický úřad doporučuje vložit na konec textu 

poznámky pod čarou č. 7 slova: „ve znění sdělení Českého 

statistického úřadu č. 97/2013 Sb.“ 

 

Odůvodnění: 

ČSÚ upozorňuje, že dnem 30. dubna 2013 bylo sdělením 

Českého statistického úřadu č. 97/2013 Sb., ukončeno povinné 

používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví (MKF) zavedené sdělením Českého 

statistického úřadu č. 431/2009 Sb.,  

o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability  

a zdraví (MKF). Navrhuje proto upravit odkaz související 

s klasifikací MKF ve vyhlášce. 

Připomínka nepřijata. 
Poznámky pod čarou se samostatně nenovelizují. 

 

Vedle toho ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) vyhlášky nestanoví 

povinnost postupovat v rámci „klasifikace“; je v něm uvedeno 

přihlédnutí k případné disabilitě posuzované osoby. 

Nejvyšší kontrolní úřad 

 Bez připomínek. 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 
                                                                                                                                                          Mgr. Štěpán Kochánek, stepan.kochanek@sujb.cz, +420 221 624 250. 

 3. K příloze č. 2 části I. oddílu 3 pododdílu 3.1. písm. A 

bodu 2 (nově bod 1; nad rámec předložené novelizace) 

Doporučujeme slova „ukončení léčby“ nahradit slovy 

„ukončená léčba“. 

 

Odůvodnění: 

V kontextu ustanovení má jít zřejmě o to, aby „léčba“ nevedla 

k uspokojivé stabilizaci, nikoli aby k této stabilizaci nevedlo 

„ukončení“ (léčby). Vazba je tedy významově chybná. 

 

Připomínka přijata 

Text upraven. 

 

 

 4. K poznámce pod čarou č. 12 (nad rámec předložené 

novelizace) 
Připomínka přijata. 

Poznámky pod čarou se samostatně nenovelizují, ale v tomto případě 
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Doporučujeme odkaz na „zákon č. 18/1997 Sb.“ nahradit 

odkazem na „zákon č. 263/2016 Sb.“. 

 

Odůvodnění: 

Otázky mimořádných lékařských prohlídek již zbytkový zákon 

č. 18/1997 Sb. neupravuje, týká se výlučně odpovědnosti za 

jadernou škodu. Oblast mimořádných lékařských prohlídek od 

1. 1. 2017 upravuje zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

 

to považujeme za vhodné. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 Bez připomínek. 

 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů  

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 
                                                                                                          

Zásadní připomínka 

 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Hodnocení dopadů navrhované právní úpravy na soukromí 

a ochranu osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nezbytné 

přepracovat.  

 

Předkladatel v DPIA mylně uvádí, že návrh vyhlášky nezakládá 

žádné nové zpracování osobních údajů. Údaje zpracovávané 

podle dosavadního znění vyhlášky se nijak nerozšiřují. Toto 

tvrzení předkladatele se nezakládá na pravdě, neboť návrh 

vyhlášky doplňuje stávající vyhlášku o ustanovení § 15a, ve 

kterém se stanoví náležitosti žádosti o provedení lékařské 

prohlídky a o zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání, tedy 

před zařazením žáka nebo studenta k praktické přípravě nebo 

praktickému vyučování. V  žádosti jsou uváděny následující 

identifikační osobní údaje žáka: jméno, popřípadě jména, a 

příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu na 

území České republiky, nebo adresa místa hlášeného 

přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li 

 
Připomínka přijata 

Důvodová zpráva byla upravena. 
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takovou adresu, adresa místa bydliště. 

Dále návrh vyhlášky nově upravuje náležitosti potvrzení o 

provedení výstupní prohlídky v § 17a. Toto potvrzení dle 

ustanovení § 17a odst. b) a c) obsahuje následující osobní 

údaje: identifikační údaje osoby, u které byla výstupní 

prohlídka provedena, v rozsahu jméno, popřípadě jména, 

příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu této 

osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li 

o cizince, údaje o dosavadním pracovním zařazení posuzované 

osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce a o rizikových 

faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, kterou posuzovaná 

osoba vykonávala. 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 

zpracování osobních údajů. K vyhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů slouží tento postup:  

Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 

nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho 

částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 

regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

 
Zásadní připomínka K novelizačnímu bodu 34 (§ 15a).  

1.Je třeba dostatečně stanovit, kdy dochází k lékařské 

prohlídce a posouzení zdravotní způsobilosti v průběhu 

vzdělávání ke kterým se vztahuje zpracovávání osobních 

údajů v žádosti o tyto výše uvedené lékařské úkony.  

2.Nutné je též v odůvodnění uvést po jak dlouhou dobu se 

osobní údaje v žádosti o provedení lékařské prohlídky 

uchovávají.  

 

Nutnost této úpravy je v důvodové zprávě zdůvodněná tím, že 

při posuzování zdravotní způsobilosti před podáním přihlášky 

ke vzdělávání se posuzuje na základě lékařské prohlídky obecně 

Ad 1 Připomínka nepřijata 

Termín lékařské prohlídky vyplývá z § 51 odst. 2 zákon č. 373/2011 

Sb. Lékařská prohlídka v průběhu vzdělávání se vykonává před 

prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu 

a v jejich průběhu. Ke konkretizaci tohoto vymezení viz § 8 odst. 1 

písm. b).  

 

Ad 2 Připomínka přijata  

 

Důvodová zpráva byla upravena. 

Doplnění § 15a nezakládá novou činnost a ani nové nakládání 

s osobními údaji, neboť lékařská prohlídka žáka nebo studenta se 
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splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro vybraný obor 

vzdělávání, 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. Přičemž 

v samém úvodu zdůvodnění tohoto ustanovení je uvedeno, že 

posuzující lékař musí mít možnost zohlednit zdravotní náročnost 

vykonávané práce nebo činnosti před zařazením k praktické 

výuce, nikoliv tedy v jejím průběhu, jak zní nadpis ustanovení § 

15a.  

3.Není tedy jasné, kdy k uvedenému posouzení dochází, přičemž 

opakované posouzení zdravotního stavu před samotným 

zahájením praktické výuky postrádá smyslu, neboť charakter 

praktické výuky se má ve vztahu ke zdravotní způsobilosti žáka 

brát v úvahu již v souvislosti s podáním přihlášky na příslušný 

obor, kdy by mělo být posuzujícímu lékaři známo kde a za 

jakých podmínek bude praktické výuka probíhat, jinak by toto 

posouzení zdravotního stavu postrádalo smyslu.  

 

v souladu s právní úpravou prováděla vždy na základě žádosti 

k tomu oprávněného subjektu – viz § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky. Pro 

nedostatečnost zákonného zmocnění však nebylo možné pro 

sjednocení postupu stanovit náležitosti žádosti tak, jak je tomu u 

žádostí o pracovnělékařskou prohlídku. Novelou zákona č. 373/2011 

Sb. provedenou zákonem č. 202/2017 Sb. byla tato nedostatečnost 

zákonného zmocnění § 52 napravena. 

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 příloha č. 3 bod 8 vyhlášky). 

 
Ad 3 Připomínka nepřijata 

Nelze směšovat provedení prohlídky před podáním přihlášky ke 

vzdělávání a prohlídky v průběhu vzdělání před zařazením 

k praktické výuce.  Při podání přihlášky ke vzdělání jsou známy 

pouze obecné požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče o 

vzdělávání, které vyplývají z nařízení vlády č. 211 /2010 Sb., o 

soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání pro jednotlivé obory vzdělání, neboť kde bude 

praktická příprava nebo praktické vyučování probíhat, není v době 

podání přihlášky zřejmé a registrujícímu poskytovateli v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné 

praktické lékařství známo (poskytovatele a lékaře této odbornosti pro 

posouzení zdravotní způsobilosti stanoví § 51 odst. 1 zákona).  Proto 

se na žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti uvádí pouze kód a 

obor vzdělávání. K přihlášce ke studiu viz též školský zákon a jeho 

prováděcí právní předpisy (např. § 60a zákona a vyhláška č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání). 

 

Až v  případě posuzování zdravotní způsobilosti před zařazením na 

praktické vyučování nebo praktickou přípravu jsou k dispozici údaje 

o pracovních podmínkách a rizikových faktorech a jejich míře (např. 

práce riziková nebo neriziková, různé rizikové faktory) při výkonu 

„praxe“ na konkrétním pracovišti. Podmínky na jednotlivých 

pracovištích mohou být značně odlišné a s různým dopadem na 
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zdraví a bezpečnost žáka nebo studenta. Lékařská prohlídka se 

provádí na základě žádosti zákonných zástupců, jde-li o změnu 

zdravotního stavu (§ 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky), nebo ředitele školy 

(§ 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky). Podle uvedeného ustanovení si 

ředitel vyžádá pro potřeby žádosti údaje o „podmínkách provádění 

praxe“ od subjektu, na jehož pracovišti se tato praxe vykonává. Tato 

žádost tedy obsahuje také údaje vztahující se ke konkrétnímu 

pracovišti se zohledněním všech rizik, kterým bude žák nebo student 

vystaven. 

 
Zásadní připomínka 

Návrh vyhlášky musí respektovat § 5 odst. 1 písm. b) a e) 

zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem k tomu, že jde 

o veřejnoprávní zpracování osobních údajů, je nezbytné 

jeho náležitosti stanovit výslovně. Je proto nutné doplnit, 

jakým způsobem a jak dlouho, se budou uchovávat osobní 

údaje v žádosti obsažené. 

K novelizačnímu bodu 35 (§ 17a). Je nutné v odůvodnění 

uvést po jak dlouhou dobu se osobní údaje v žádosti o 

provedení lékařské prohlídky uchovávají.  

 

Viz. výše – odůvodnění k novelizačnímu bodu 34 (§ 15a). 

 
 

Připomínka přijata. 

Důvodová zpráva upravena obdobně jako k žádosti podle § 15a. 

 

§ 17a neupravuje žádost, ale potvrzení o provedení výstupní 

prohlídky. 

 

Požadavek zákona o ochraně osobních údajů je respektován, neboť 

potvrzení je součástí zdravotnické dokumentace poskytovatele 

pracovnělékařských služeb (viz doplnění § 13), a její uchování je 

regulováno vyhláškou o zdravotnické dokumentaci (viz příloha č. 3 

bod 8 vyhlášky). 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Úřad pro zahraniční styky a informace 

 Bez připomínek. 

 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 Bez připomínek. 
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Hospodářská komora  

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 

 
Zásadní připomínka 

 
Připomínka k bodu 14, k ustanovení § 10 odst. 2  

Navrhujeme, aby se v daném ustanovení doplnilo, že se vstupní 

lékařská prohlídka nemusí opětovně provádět u pracovníků 

zařazených do prací 1. kategorie. 

Odůvodnění: 

V dotčeném odstavci se doplňuje, že se vstupní lékařská 

prohlídka provádí i v případě převedení zaměstnance na jiný 

druh práce. Je tedy zbytečné, aby administrativní pracovník 

v případě změny druhu práce absolvoval lékařskou prohlídku, 

když zůstane zařazen v 1. kategorii.  

 

Připomínka nepřijata 

Přijetím připomínky by došlo k rozporu se zákoníkem práce, kdy by 

posuzovaná osoba v takovém případě vykonávala práci, pro kterou 

není zdravotně způsobilá, resp. její zdravotní způsobilost k této práci 

nebyla posouzena. To znamená, že by došlo ke zvýšení ohrožení 

zdraví zaměstnanců. Současně by byla založena zmatečnost při 

kontrolní činnosti Inspekce práce, neboť lékařský posudek by se 

vztahoval k práci jiné, než která by byla skutečně vykonávána. 

Dále by byl zásadně narušen procesní postup při vysílání 

zaměstnance na periodickou prohlídku, která by fakticky navazovala 

na vstupní prohlídku provedenou k jiné práci a za jiných podmínek. 

Z odborného hlediska je pak třeba konstatovat, že zdravotní 

náročnost se nestanovuje pouze na základě výčtu rizikových faktorů, 

ale podstatným momentem je též dynamika jejich vývoje a jejich 

vzájemná kumulace, což zpravidla souvisí s odlišným druhem práce. 

Například: Rozdílně je třeba přistupovat k zaměstnankyni, která 

vykonává práci sekretářky a bude přeřazena na práci mzdové účetní, 

kde bude mnohem vyšší zraková zátěž i lokální svalová zátěž 

s ohledem na vkládání většího objemu dat do počítače. 

 

Hlavní město Praha 

 Bez připomínek.  

Jihočeský kraj 

 Bez připomínek.  

Jihomoravský kraj 

 Bez připomínek. 

 

 

Karlovarský kraj 

 Vyjádření nebylo předloženo.  
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Kraj Vysočina 

 Vyjádření nebylo předloženo.  

Královéhradecký kraj 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 

 
Zásadní připomínka 

 
K novelizačnímu bodu č. 25 (§ 13 odst. 2 písm. a) bod 3.): 

Jestliže zaměstnavatel musí vyslat zaměstnance k výstupní 

lékařské prohlídce při ukončení pracovněprávního nebo 

obdobného vztahu vždy, když zaměstnanec utrpěl pracovní 

úraz s důsledkem nebo předpokladem dalšího zhoršování 

zdravotního stavu, kdo posoudí, že zdravotní stav se bude 

zhoršovat? Zaměstnavatel není kompetentní zhodnotit míru 

následků pracovního úrazu na budoucí zdravotní stav 

zaměstnance. Zaměstnavatel je kompetentní zhodnotit a 

stanovit, zda se jedná o pracovní úraz (§ 271k zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů). 

Zaměstnavatel bude zaměstnance při ukončení 

pracovněprávního vztahu odesílat na výstupní prohlídky vždy, 

pokud utrpěl pracovní úraz, nebo bude požadovat vyjádření 

smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

Domníváme se tedy, že v důsledku těchto úkonů dojde 

k navýšení ekonomické a administrativní zátěže 

zaměstnavatelů, což je v rozporu s bodem č. 5 odst. 3 důvodové 

zprávy. Dále se domníváme, že vymezení je nejednoznačné a 

matoucí a zaměstnavatel by nemohl mít právní jistotu, že splnil 

požadovanou zákonnou povinnost. 

 

Připomínka přijata částečně 

Připomínka je nekonkrétní, připomínkovým místem není navrženo 

žádné řešení.  

Znění ustanovení upraveno.  

 

Zásadní připomínka K novelizačnímu bodu č. 34 (nový odstavec § 15a): 

Nové ustanovení neřeší náležitosti žádosti o provedení lékařské 

prohlídky uchazeče o vzdělání ve střední škole nebo vyšší 

odborné škole, pokud je vyžadováno k příslušným oborům 

vzdělávání. Domníváme se, že je vhodné, aby žádost o 

provedení lékařské prohlídky uchazeče o vzdělávání ve střední 

škole nebo vyšší odborné škole příslušnému poskytovateli 

zdravotních služeb byla předkládána. Pokud poskytovatel 

Připomínka přijata 
Po dohodě s MŠMT byly doplněny i náležitosti prohlídky před 

podáním přihlášky ke vzdělávání. 
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nebude vědět, o který obor vzdělávání se posuzující osoba 

uchází, nemůže řádně posoudit jeho zdravotní způsobilost 

k danému oboru dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Z ustanovení § 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 1 

odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání nevyplývá, že součástí přihlášky je žádost 

o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, včetně 

požadovaných náležitostí.  

 
Zásadní připomínka K novelizačnímu bodu č. 35 (nový odstavec § 17a): 

Je vhodné, aby existoval doklad o provedení výstupní lékařské 

prohlídky, kromě záznamu ve zdravotnické dokumentaci. 

Bohužel ani novelizovaná vyhláška a zákon č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, dále neupravují podmínky vydávání, tzn. pro koho je 

potvrzení určeno, kdo jej bude doručovat, kdo je oprávněn 

je vyžadovat a v neposlední řadě není řešena otázka povinnosti 

poskytovatele pracovnělékařských služeb tento doklad 

vyhotovit.  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, řeší v ustanoveních § 

41 - § 49 pouze podmínky ve vztahu k lékařským posudkům. 

Ustanovení § 13 a § 14 novelizované vyhlášky upravuje pouze 

nevydání lékařského posudku u výstupní a následné prohlídky. 

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky není legislativně 

ošetřeno ani jako zdravotnická dokumentace např. ve vyhlášce 

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

pozdějších předpisů. 

 

Text označený jako zásadní připomínka svou podstatou připomínkou 

není, neboť není uvedeno, jaké úpravy se předkladatel domáhá. 

V textu je uveden pouze názor předkladatele na daný stav.  

Ustanovením § 17a se naplňuje zákonné zmocnění.  

 

Ustanovení § 13 a 14 vyhlášky byla upřesněna. Viz k tomu též § 1 

odst. 3 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. 

 

Způsob předávání potvrzení o provedení výstupní prohlídky, 

zaměstnavateli, pokud to zaměstnavatel a poskytovatel bude 

považovat za nutné, může být upravena v rámci smlouvy o 

zajišťování pracovnělékařských služeb. Zaměstnanci lze potvrzení 

předat při výstupní prohlídce nebo jiným domluveným způsobem. 

  

Cílem výstupní pracovnělékařské prohlídky není posouzení 

zdravotní způsobilosti k práci, ale jen zjištění zdravotního stavu po 

ukončení výkonu práce a zhodnocení změn, ke kterým došlo nebo 

mohlo dojít vlivem působení rizikových faktorů, kterým byla 

posuzovaná osoba při práci vystavena. Závěrem této prohlídky je 

záznam o zjištěných skutečnostech týkajících se zdravotního stavu 

pacienta do zdravotnické dokumentace.  

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky, resp. jeho zpracování jako 

aktu, v souvislosti s nímž, na rozdíl od posudku, nevznikají 
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dotčeným osobám práva a povinnosti, není třeba formalizovat. 

Účelem potvrzení je poskytnout zaměstnanci, popřípadě též 

zaměstnavateli, doklad, že výstupní prohlídka byla provedena 

s určitým zjištěním zdravotního stavu, a to například pro případ 

zjištění podezření na nemoc nebo ohrožení touto nemocí popřípadě 

zhoršení následků pracovního úrazu.  

 
Zásadní připomínka K novelizačnímu bodu č. 72 a 73 (příloha 2 část II oddíl 1. 

Práce ve školách a školských zařízeních podle školského 

zákona, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně 

poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí 

osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru): 

Návrh nového vymezení: Práce ve školách a školských 

zařízeních podle školského zákona, u kterých není přímý 

kontakt s žáky pravidelnou součástí výkonu jejich práce … . 

 

Znění návrhu vylučuje práce pedagogického pracovníka, který 

přichází do styku s žáky s činností s rizikem ohrožení zdraví a 

tudíž z kratších lhůt periodických lékařských prohlídek.   

 

Navrhujeme následující úpravu přílohy 2 část II oddíl 1. 

vztahující se k pracím ve školách a školských zařízeních: 

„Vzdělávání a dohled podle školského zákona, práce                      

ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb …“.  

 

 

Odůvodnění našeho návrhu: 

Vzdělávání ve školách a školských zařízení vykonávají 

pedagogičtí pracovníci - § 7 odst.       7 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kdo je pedagogickým pracovníkem je vymezeno zákonem č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) např.: 

 koná přímou vyučovací, výchovnou, speciálně-

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

psychologickou činnost přímým působením na 

Připomínka přijata částečně 

Byla provedena úprava textu.  

Účelem ustanovení je ochrana zdraví osob v závislém postavení 

(žáků, studentů, pacientů a klientů). To znamená, že ustanovení musí 

dopadat na širší okruh zaměstnanců, tj. nikoli jen na pedagogické 

pracovníky, ale též na další pracovníky vykonávají práce 

v prostorách daných zařízení, kteří přicházejí příležitostně s těmito 

osobami do kontaktu, např. školník, kuchařky, uklízečky apod. Viz 

též vyhodnocení připomínky MPSV. 
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vzdělávaného, 

 je zaměstnancem,  

 a ten, kdo vykonává přímou pedagogikou činnost 

v zařízeních sociální péče. 

Přímou pedagogickou činnost vykonává: 

 Učitel 

 Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

 Vychovatel 

 Speciální pedagog 

 Psycholog 

 Pedagog volného času 

 Asistent pedagoga 

 Trenér 

 Metodik prevence v pedagogicko-psychologické 

poradně 

 Vedoucí pedagogický pracovník 

Zaměstnanci vykonávající dohled podle školského zákona   
Dle § 164 odst. 1 písm. h) školského zákona ředitel zajišťuje 

dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení. 

Dále je v § 6 vyhlášky č.  263/2007 Sb., kterou se stanoví 

pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, 

upravena možnost, že dohled může vykonávat i jiný zletilý 

zaměstnanec školy nebo školského zařízení. Ve vyhláškách 

upravujících podrobnosti vzdělávání, např. základního 

vzdělávání apod., jsou též uváděni jiní zaměstnanci zajišťující 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASADBVX6)



31  

bezpečnost  a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů. 

 

Osobní asistenti, kteří vykonávají sociální služby a pohybují se 

na pracovištích školy, jsou řešeni zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, neboť zákon 

vymezuje pojem „sociální služby“ a mezi ně patří osobní 

asistenti (§ 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů). Zároveň v zákoně o sociálních 

službách je vymezeno, kdo je takovým pracovníkem a mezi ně 

patří i osobní asistenti (§ 116 odst. 1 písm. c) zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů)  

 

Domníváme se, že tímto je možné dosáhnout rozdělení 

zaměstnanců ve školách a školských zařízeních na zaměstnance, 

kteří nejsou pedagogickými zaměstnanci a nevykonávají 

činnosti spojené se vzděláváním nebo výchovou ve škole nebo 

školském zařízení, a na zaměstnance, kteří vykonávají dohled 

nad dětmi a nezletilými žáky, i když nebudou pedagogickými 

zaměstnanci (např. zdravotníci ve školách v přírodě nebo 

školník vykonávající dohled            na chodbách o přestávkách 

apod.). Tito zaměstnanci, tedy nejsou v přímém kontaktu se 

žáky, dětmi nebo studenty a pokud nebudou vykonávat jiné 

práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, budou moci 

absolvovat periodické lékařské prohlídky v jiných (delších) 

lhůtách. 

 

Liberecký kraj 

 

Ani po urgenci se připomínkové místo nevyjádřilo.      
                                                                                                                                               

  

Doporučujeme zrevidovat v textu důvodové zprávy „výstupní 

prohlídky“ na „vstupní prohlídky“. 

Zdůvodnění: výstupní prohlídky po vzdělávání se nekonají, 

jedná se o vstupní prohlídky. 

 

Připomínka nepřijata. 

Připomínka je nekonkrétní. Není zřejmé, co tím připomínkové místo 

myslí. Pokud je v důvodové zprávě uváděna výstupní prohlídka, tak 

je uváděna pouze k ustanovením, vztahujícím se na zaměstnance 

v rámci poskytování pracovnělékařských služeb. 

V § 8 ve výčtu druhů lékařských prohlídek ke vzdělávání není 
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 výstupní prohlídka uvedena.  

 
Zásadní připomínka 

 

 

Novelizační bod č. 34 – vložení § 15a: 

1. K písmenu a) navrhujeme, aby bod 1. „obchodní firmu 

nebo název“ byl nahrazen výrazem „název právnické osoby 

vykovávající činnost školy“, a to analogicky k ustanovení § 

144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Jedná se o 

zjednodušení popisu daného údaje a posiluje integritu 

právních předpisů. Návazně na uvedené s tímto identicky 

upravit stávající § 16. 

 

Připomínka přijata  

Text byl upraven. 

 Novelizační bod č. 34 – vložení § 15a: 

2. K písmenu a) navrhujeme, aby bod 2., tedy uvedení 

názvu, sídla a identifikačního čísla zřizovatele (v případě 

státu, kraje nebo obce) byl odstraněn, neboť uvedený údaj 

nemá žádnou informační hodnotu, jak pro poskytovatele 

lékařských služeb, žáka či školu, nemá žádnou věcnou vazbu 

na posouzení zdravotní způsobilosti a je nadbytečný. 

Návazně na uvedené s tímto identicky upravit stávající § 16. 

Připomínka přijata  

Text byl vypuštěn. 

 

 

 Novelizační bod č. 34 – vložení § 15a: 

3. V písmenu b) navrhujeme doplnit za text „identifikační 

údaje žáka“ text „nebo studenta“. Vzhledem k tomu, že se 

lékařská prohlídka vztahuje i na studenty vyšších odborných 

škol, je nezbytné rozšířit právě o tento výraz, neboť výraz 

„žák“ se v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, vztahuje pouze na žáky základních škol a středních 

škol. 

 

Připomínka přijata. 

 

 Novelizační bod č. 34 – vložení § 15a: 

4. K písmenu c) požadujeme úpravu výrazu „obor 

vzdělávání“ na „obor vzdělání“ a to s ohledem na 

skutečnost, aby znění bylo v souladu s § 58 zákona 

561/2004 Sb., školský zákon (pro srv. nařízení vlády č. 

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání. Stávající právní 

úprava totiž zná výraz „obor vzdělání“, nikoli „obor 

Připomínka přijata. 

Úprava textu byla provedena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASADBVX6)



33  

vzdělávání“. S ohledem na uvedené upozorňujeme, že ve 

stávajícím znění vyhlášky je řádně výraz užit v § 6 odst. 4; 

§ 8 odst. 1, naopak shodně a nesprávně s § 15a je výraz 

„obor vzdělávání“ užit v § 16. 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ  

 
Zásadní připomínka 

 
Návrh na vložení nového novelizačního bodu 

 

§ 7 odst. 2 písm. d) body 1 a 3 v předloženém návrhu vyhlášky 

znějí: 

„(2) Základní vyšetření se rozšiřuje o další odborná vyšetření, 

jestliže taková vyšetření 

d) jsou indikována posuzujícím lékařem,  

1) pokud je to k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují 

zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu 

vzdělávání, potřebné nebo to pracovní podmínky vyžadují, 

3) v případě, kdy posuzovaná osoba nemá registrujícího 

poskytovatele a podle zjištění zdravotního stavu při základním 

vyšetření je provedení dalšího odborného vyšetření důvodné“  

 

Navrhujeme v bodě 1 doplnit větu „a pokud posuzující lékař 

nemá k dispozici výpis ze zdravotnické dokumentace 

registrujícího poskytovatele nebo je tento výpis nedostatečný“ a 

bod 3 zrušit v návaznosti na doplnění bodu 1 – tzn. vypustit 

v čl. 1 návrhu novely novelizační bod č. 10. 

Odůvodnění 

Navrhujeme s ohledem na systematiku a přehlednost rozšířit 

bod 1, který by tím reagoval na v praxi možné situace s 

nedostatečným nebo chybějícím výpisem ze zdravotnické 

dokumentace registrujícího poskytovatele a tuto možnost 

neukotvovat v bodě 3, který navrhujeme zrušit (tj. nedoplňovat 

do návrhu vyhlášky). 

 

Připomínka přijata částečně 

Viz výše připomínka Ministerstva spravedlnosti. 

Text byl upraven jinak podle připomínky jiného připomínkového 

místa a doplněn do nového bodu 2 v odst. 2 písm. d) . 

V právním předpise nelze připouštět možnost, aby byl registrujícím 

poskytovatelem zdravotních služeb předáván posuzujícímu lékaři 

„nedostatečný výpis“. Náležitosti výpisu jsou stanoveny ve vyhlášce 

č. 98/2012 Sb. (příloha č. 1 bod 1). Registrující poskytovatel je za 

obsah a kvalitu výpisu zodpovědný. 
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 K čl. 1 bodu 20 - § 11 odst. 6 písm. a)  

Toto ustanovení v předloženém návrhu vyhlášky zní: 

„(6) Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické 

prohlídky je den 

a) vydání lékařského posudku na základě vstupní prohlídky 

nebo mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo 

písm. f) bodu 3 nebo 

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

vstupní lékařská prohlídka nevyžaduje.“ 

 

Doporučujeme zakomponovat ustanovení postihující v praxi se 

vyskytující situaci, kdy např. v důsledku přezkoumávání 

lékařského posudku anebo pozdějšího odeslání zaměstnance na 

pracovnělékařskou prohlídku dojde k překročení (pozbytí) 

platnosti dosavadního lékařského posudku. Bylo by vhodné 

lhůtu počítat také od vydání lékařského posudku vzešlého 

z periodické lékařské prohlídky. 

 

Připomínka přijata  

Text upraven. 

 

Viz výše připomínka Ministerstva spravedlnosti. 

Olomoucký kraj 

 Bez připomínek.  

Pardubický kraj 

 

Předložil legislativně technickou připomínku. 

 

Plzeňský kraj 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 
                                                                                                                                                                     
Zásadní připomínka 

 
1. Ke znění ust. § 8, čl.1, odst. b), část 2., kdy se navrhuje 

zrušení lékařské prohlídky u kategorie rizika 1!!!  

Důvod: Škole vzniknou daleko větší finanční náklady při 

realizaci lékařských prohlídek u oborů a studentů, kteří jí 

doposud nemuseli absolvovat! Týkalo by se to cca 90 studentů a 

náklady by činily navíc cca 54.000,- Kč (obor SOP, DZT a 

DNT) 

Jinak všechny ostatní obory zdravotnického zaměření musí 

Připomínka nepřijata. 

Nejde o nové vymezení. Ustanovení se upřesňuje v návaznosti na 

znění § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, který byl novelizován v rámci novely školského zákona, 

provedenou zákonem č. 82/2015 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 9. 

2015.  
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minimálně 1x lékařskou prohlídku absolvovat a pro školu je 

financování i těchto prohlídek opravdu velkou zátěží! 

 

 

Zásadní připomínka 2. Ke znění ust. § 8, čl. 1, odst. a), kdy jsou tam pouze školy 

střední a vyšší! Proč ne i školy vysoké???  

Důvod: např. studenti VŠ zdravotnického zaměření vykonávají 

odbornou praxi na stejných pracovištích, se stejnou pracovní 

náplní a zdravotní prohlídku mít NEMUSÍ!!! 

 

 

Připomínka nepřijata. 

Pro danou změnu není dáno zákonné zmocnění. 

Ke zdravotní způsobilosti ke studiu viz § 49 a 63 zákona 111/1998 

Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 49 odst. 1 - Další podmínkou přijetí ke studiu, vyžaduje-li to 

povaha studijního programu, může být i zdravotní způsobilost 

uchazeče ke studiu. Zdravotní způsobilost uchazeče se posuzuje ve 

vztahu k požadavkům na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného 

studijního programu, které jsou vysokou školou nebo fakultou 

zveřejňovány ve veřejné části internetových stránek vysoké školy 

nebo fakulty (viz § 49 odst. 5). Text zveřejněných požadavků na 

zdravotní způsobilost předloží uchazeč poskytovateli zdravotních 

služeb před posouzením zdravotní způsobilosti. Zdravotní 

způsobilost uchazeče o studium posuzuje a lékařský posudek vydává 

registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 

v oboru praktické lékařství pro děti a dorost; není-li uchazeč o 

studium u takového poskytovatele registrován, zdravotní způsobilost 

posuzuje a lékařský posudek vydává kterýkoliv poskytovatel v 

uvedených oborech. Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v 

oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství 

pro děti a dorost. Jde-li o studium ve studijním programu se 

zaměřením na sport nebo tělesnou výchovu, vydává lékařský 

posudek poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. 

§ 49 odst. 5 -  Je-li podmínkou přijetí ke studiu zdravotní způsobilost 

uchazeče ke studiu, zveřejní vysoká škola nebo fakulta rovněž 

požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního 

programu. Tyto skutečnosti musí být zveřejněny ve veřejné části 

internetových stránek vysoké školy nebo fakulty. Stejným způsobem 

musí být zveřejněn nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v 

příslušném studijním programu. 

§ 63 odst. 2 písm. c)  -  Student je povinen hlásit vysoké škole ztrátu 

zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud byla tato způsobilost 

podmínkou pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 1 zákona. 
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Středočeský kraj 

 

S VYPOŘÁDÁNÍM SOUHLASÍ 

                                                                                                                                              

 K bodu č. 1, 2, 3, 5  
Vypuštěním slova „pravidelný“  ve smyslu dohledu na 

pracovišti, přičemž by nově mělo jít v některých případech o 

dohled nepravidelný, resp. podle aktuální potřeby, bude 

docházet k nejasnostem, zejména při kontrole dodržování 

ustanovení o povinném dohledu na pracovišti.  

Doporučujeme slovo „pravidelný“ ve vyhlášce ponechat.  

 

Připomínka přijata. 

Doplnění textu. (viz § 53 zákona). 

 

 K bodu č. 7, 9 a 10  
Doplnění ustanovení o možnosti provádění odborných vyšetření 

posuzujícím lékařem pracovnělékařských služeb, resp. 

povinnost provést v některých případech další odborná 

vyšetření – v případě nejasností o kompetencích posuzujícího 

lékaře může již dnes zhodnotit oslovený odborník, soudní 

znalec. 

 

Nejedná se o připomínku, ale konstatování. Není zřejmé, co se 

požaduje. 

 K bodu č. 14  
Doplnění ustanovení, že vstupní lékařská prohlídka se provádí i 

při převedení na jiný druh práce v rámci jednoho 

zaměstnavatele – zejména u velkých podniků se toto provádí 

běžně již nyní, s ohledem na rozsáhlý provoz některých 

zaměstnavatelů s mnoha pracovišti s naprosto odlišnými 

pracovními podmínkami je naprosto logické, že je třeba vydat 

více posudků. 

 

Připomínka je pouhé konstatování. Není zřejmé, co se jí sleduje. 

 

 

 K bodu č. 20  
Stanovení doby, 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 – 

tato úprava není  celkově vhodná, neboť mnoho posuzovaných i 

nyní netuší (nepochopí) poučení o možnosti podat návrh na 

Připomínka je pouhé konstatování, a to ve vztahu k zákonné úpravě.  
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přezkoumání svého posudku a dle našeho názoru tímto krokem 

vzniknou ještě větší nejasnosti a posuzovaní tak mohou být 

kráceni na svých právech. 

 

Ústecký kraj 

  Bez připomínek. 

 

 

Zlínský kraj 

  Bez připomínek.  

Asociace krajů ČR 

 Vyjádření nebylo předloženo.  

Svaz měst a obcí 

 Vyjádření nebylo předloženo.  

Asociace samostatných odborů 

 Vyjádření nebylo předloženo.  

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů                                                                                                                                                 

 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

                                                                                                                                                 

Trvá na připomínkách k ustanovení § 11 odst. 5, § 12 odst. 2 písm. f), § 13 odst. 2 písm. b) a příloze 2 _Rizika ohrožení zdraví a uvádí jejich zpřesnění. 

  

 OBECNĚ K NÁVRHU 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

projednala 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) na zasedání legislativní rady ČMKOS dne 27. června 

2017 a uplatňuje k ní následující připomínky: 
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 1) V bodě 3., 5. požadujeme za slova „podle § 2“ vložit text 

„odst. 1“. 

 

Odůvodnění: 

Jde o legislativně technickou připomínku. Navrhovatel zavádí v 

§ 2 číslování odstavců, což v následujícím textu ne vždy 

podchytil. 

 

Vzhledem k tomu, že ustanovení odst. 2 v § 2 bylo vypuštěno, je již  

připomínka nedůvodná. 

 

Zásadní připomínka 
 

  

2) V bodě 4. v ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zní: 

„b) jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce: 

1. zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví, 

2. jejichž součástí není činnost, pro jejíž výkon jsou 

podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II 

přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo jiným právním 

předpisem5) , a 

3. nejde o zajištění dohledu na základě smlouvy o 

zajištění konkrétní služby.“ 

 

Odůvodnění: 

Předpokládáme, že jde o kumulativní podmínky, tedy musejí být 

splněny všechny současně. Dle Legislativních pravidel vlády 

(čl. 42) se kumulativní výčet při více možnostech vyjadřuje tak, 

že se mezi tyto možnosti vloží čárka a mezi poslední dvě 

možnosti se vloží slovo a, před nímž se čárka nepíše. V námi 

navrhovaném textu však čárka před „a“ v bodě 2 být musí, 

protože je před ním vedlejší věta vložená.  

Místo navrhovaného souvětí, které je příliš dlouhé a 

komplikované, jsme použili členění na body, což je přehlednější.  

Požadujeme vyjasnit v důvodové zprávě pojem „zajištění 

dohledu na základě smlouvy o zajištění konkrétní služby“. 

 

Připomínka přijata částečně. 

Doplněno nové ustanovení § 3a. 

 3) V ustanovení § 4 za slovy „jiným právním předpisem“ 

požadujeme vložit čárku. 

 

Odůvodnění: 

Jde o legislativně technickou připomínku, jde o vloženou 

Připomínka přijata. 
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vedlejší větu. 

 
Zásadní připomínka 4) V bodě 8 -  v ustanovení § 6 odstavce 2 až 4 zní:  

„(2) Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní 

způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách, které 

vykonává poskytovatel pracovnělékařských služeb, se 

hodnotí na základě: 

a) informací zjištěných při dohledu podle § 2 odst. 1 písm. 

c),  

b) údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o 

provedení pracovnělékařské prohlídky, 

c) údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace 

vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem 

v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, (dále jen 

„zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele“), 

pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky 

vyžaduje; je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o 

posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb (dále jen „zdravotnická dokumentace o 

pracovnělékařských službách“) dříve vyžádaný výpis ze 

zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a 

tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu 

lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované 

osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za 

období od vydání dříve vyžádaného výpisu, a 

d) závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších 

odborných vyšetření. 

 

(3) Je-li zajišťována na základě písemné žádosti 

zaměstnavatele podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona 

pracovnělékařská prohlídka a posouzení zdravotní 

způsobilosti u registrujícího poskytovatele posuzované 

osoby, provádí se hodnocení zdravotní způsobilosti této 

osoby na základě: 

a) údajů o zdravotní náročnosti práce a podmínek, za 

kterých je práce vykonávána, uvedených v žádosti 

Připomínka přijata částečně. 

Text upraven ve smyslu připomínky. 
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zaměstnavatele a 

b) závěrů základního vyšetření popřípadě dalších 

odborných vyšetření. 

 

(4) Údaje ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele, který je zároveň poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb, se zaznamenají v nezbytném 

rozsahu do zdravotnické dokumentace o 

pracovnělékařských službách. 

 

Následující odstavce 3 a 4 přečíslovat na 5 a 6.“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhovanou úpravu členíme z důvodu přehlednosti do tří 

odstavců. 

V návrhu se řeší, z čeho se vychází při prohlídce, kterou 

provádí „závodní“ lékař a „praktický“ lékař. První případ je 

rozčleněn do pododstavců, druhý je v prostém textu. Dle našeho 

názoru je úprava nepřehledná, proto požadujeme rozčlenění do 

odstavců a pododstavců.  

V odkaze na § 54 odst. 2 zákona o specifických zdravotních 

službách chybí „písm. b)“. 

V návrhu se uvádí „… je-li ve zdravotnické dokumentaci o 

pracovnělékařských službách dříve vyžádaný výpis ze 

zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato 

skutečnost je uvedena v žádosti o výpis…“. Požadujeme vyjasnit 

alespoň v důvodové zprávě, jak se toto bude v praxi uplatňovat. 

Když půjde zaměstnanec ke svému praktickému lékaři s tím, že 

pro účely pracovnělékařské prohlídky potřebuje výpis, tak mu 

současně musí připomenout, že už má výpis z minula? 

Připomínáme, že žádost o výpis zpravidla sděluje zaměstnanec 

ústně.  

  
 

Zásadní připomínka 5) V bodě 11., v § 7 odst. 6 požadujeme vyjasnit, zda tuto 

zprávu dostává vždy též posuzovaná osoba.  

 

Připomínka přijata. 

Zpráva podle § 6 není určena posuzované osobě. Jde o informaci 

určenou pro poskytovatele zdravotních služeb o provedených 
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vyšetřeních na základě jeho žádosti. Pacient, tj. i posuzovaná osoba, 

má vždy právo nahlížet do zdravotnické dokumentace; zprávu, resp. 

její kopii nebo opis si může posuzovaná osoba vyžádat, popřípadě 

nahlédnout do ní (§ 65 zákona č. 372/2011 Sb.). Obligatorní 

vydávání lékařských zpráv posuzované osobě je tak věcně zcela 

nedůvodné. 

 
Zásadní připomínka 6) V bodě 19., v ustanovení § 11 odstavec 5 zní: 

 

(5) Periodické prohlídky v případě prací vykonávaných na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

provádějí, jestliže: 

a) je dohoda sjednána na dobu delší, než je lhůta pro 

provedení periodické prohlídky stanovená podle 

odstavce 2 nebo 3, 

b) je dohoda sjednaná na dobu kratší, než je lhůta pro 

provedení periodické prohlídky stanovená podle 

odstavce 2 nebo 3, ale práce je na základě těchto 

dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a 

doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je 

delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky, 

a jedná se o práce rizikové, práce nebo činnosti, jejichž 

součástí je riziko ohrožení zdraví nebo zaměstnavatel 

provádění těchto prohlídek vyžaduje.“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhované znění činí periodické prohlídky povinné pro 

opakované dlouhodobé dohody v případech, kdy zaměstnavatel 

provádění těchto prohlídek vyžaduje. My požadujeme, aby bylo 

povinné i v případech, kdy se jedná o práce rizikové nebo práce 

s rizikem ohrožení zdraví.  

 

Nové znění připomínky: 

§ 11 odst. 5 – novela vyhlášky stanovuje, že „Periodické 

prohlídky v případě prací vykonávaných na základě dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr se neprovádějí, pokud 

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

Připomínka přijata částečně. 

Spojka „a“ nahrazena spojkou „nebo“ . 

Přijetí celé připomínky by představovalo snížení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, protože by byly zcela pominuty 

práce kategorie první a druhé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doplněná připomínka přijata. 

 

Zvolena jiná formulace stejného věcného obsahu. 
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periodické prohlídky stanovená podle odstavce 2 nebo 3.“ Podle 

mého názoru předkladatel zde opomíjí periodické prohlídky 

stanovené podle ustanovení § 11 odst. 4 vyhlášky jiným 

právním předpisem nebo samotnou přílohou č. 2 vyhlášky. 

Požadujeme tedy následující znění: 

„Periodické prohlídky v případě prací vykonávaných na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

neprovádějí, pokud je dohoda sjednána na dobu kratší, než 

je lhůta pro provedení periodické prohlídky stanovená 

podle odstavce 2 až 4.“ 

 
Zásadní připomínka  

7) V bodě 21., v § 12 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka 

nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná část písmene 

f): 

 „mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu 

práce z důvodů uvedených v bodě 1. nebo 2. se provede před 

započetím opětovného výkonu rizikové práce nebo práce, 

jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví. V ostatních 

případech se mimořádná prohlídka po ukončení přerušení 

výkonu práce provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne 

opětovného započetí výkonu dosavadní práce.“ 

 

Odůvodnění: 

Považujeme za hazardování se zdravím zaměstnanců, aby 

v případech uvedených v bodech 1 a 2 bylo možné, aby 

zaměstnanec nastoupil do rizikové práce nebo práce, jejíž 

součástí je riziko ohrožení zdraví, aniž by bylo jasné, že je 

k tomu zdravotně způsobilý. 

Zároveň požadujeme vyjasnit v důvodové zprávě, zda by 

„čekání“ zaměstnance na absolvování mimořádné prohlídky 

před opětovným nástupem bylo překážkou v práci na straně 

zaměstnance či zaměstnavatele a s nebo bez náhrady mzdy  

 

Nové znění připomínky: 

12 odst. 2 písm. f) – podle novely vyhlášky se zavádí termín 

Připomínka nepřijata. 

Překážky v práci jsou řešeny zákoníkem práce. V případech, kdy je 

vyžadována mimořádná prohlídka, jde jen o zpochybnění zdravotní 

způsobilosti k práci, což automaticky neznamená nezpůsobilost 

k práci. Případná zdravotní nezpůsobilost se musí vždy prokázat až 

zjištěním nemoci, resp. změny zdravotního stavu, při mimořádné 

prohlídce. V daném případě v souvislosti s dočasnou pracovní 

neschopností (DPN), kdy je předpoklad změny zdravotní 

způsobilosti nejreálnější, je v souladu se zákonem platný lékařský 

posudek z poslední 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 lékaře 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 platnosti, 

není zaměstnanec zdravotně způsobilý. 

 

Ve stávající vyhlášce není stanoven žádný termín, nyní se za účelem 

usměrnění postupu a nastavení jednotného přístupu ke všem 

zaměstnancům omezuje volný výklad neodkladnosti na dobu nejdéle 

5 pracovních dnů. 
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pro provedení mimořádné prohlídky po ukončení přerušení 

výkonu práce, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového 

započetí výkonu dosavadní práce. Stanovení tohoto termínu je 

v pořádku, ale při výkonu rizikových prací by bylo vhodné, aby 

tento termín byl před započetím rizikových prací. Požadujeme 

tedy toto znění: 

„mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce 

se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového 

započetí výkonu dosavadní práce; v případě výkonu práce 

zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do 

kategorie druhé rizikové, třetí nebo čtvrté se mimořádná 

prohlídka provede před výkonem práce zařazené jako 

rizikové.“ 

.   

Nové znění připomínky nepřijato. 

Je-li stanoveno, že se mimořádná prohlídka provede nejdéle do 5 

pracovních dnů, jedná se o nejzazší termín. Prohlídku je možné 

provést  i v den nástupu k výkonu práce. Takový postup je možné 

ošetřit ve smlouvě mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb.  

Důvod, pro který byl zaměstnanec v DPN, nemusí souviset 

s rizikovým faktorem, pro který je práce zařazena do rizikové 

kategorie. Ukončení DPN a zařazení zaměstnance k výkonu 

dosavadní práce neznamená, že je jeho zdravotní způsobilost 

omezena ve vztahu ke konkrétnímu rizikovému faktoru. Například 

stav po zlomenině dolní končetiny neznamená, že zaměstnanec 

nemůže být zařazen k výkonu práce s rizikem hluku apod. 

Pokud by bylo návrhu vyhověno, znamenalo by to, že by 

zaměstnanec musel být do doby vydání nového lékařského posudku 

na překážce v práci, neboť provádět lékařské vyšetření za účelem 

posouzení zdravotní způsobilosti k práci v době  DPN nelze. 

Současně nelze ani odhlédnout od toho, že ošetřující lékař po zjištění 

aktuálního zdravotního stavu (podmínka daná zákonem o 

nemocenském pojištění) naznal, že nejsou dány zásadní 

kontraindikace k ukončené DPN k dosavadní práci. Doba 5 

pracovních dnů tedy nemůže být zásadní ani z hlediska působení 

rizikového faktoru. Při stabilizaci zdravotního stavu (předpoklad 

k ukončení DPN) je organismus schopen krátkodobě překlenout 

zátěž rizikovým faktorem. Současně, v případě že důvodem pro 

uznání DPN je nemoc cílového orgánu, je problém již z tohoto 

hlediska sledován od počátku nemoci, a tudíž nebezpečí z prodlení 

nenastává. 

.   
Zásadní připomínka 8) V bodě 22 - v ustanovení § 11 odstavec 4 zní: 

 

„(4) Při mimořádné prohlídce podle: 

a) odstavce 2 písm. e), 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, 

 Připomínka se týká § 12 odst. 4 
 

1. Připomínka přijata (z hlediska legtech úpravy) 

 

 

2. Připomínka nepřijata (z hlediska věcné úpravy) 

Základní vyšetření je obligatorní součástí každé prohlídky. 

Z odborného hlediska je jeho provedení pro účely posouzení 
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b) odstavce 2 písm. a) až d), písm. f) bodu 1 nebo 1 

nebo odstavce 3 písm. b) se zdravotní stav 

posuzované osoby posuzuje na základě základního 

vyšetření nebo dalších odborných vyšetření, která 

jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky, a 

výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele; výpis ze zdravotnické dokumentace 

registrujícího poskytovatele není třeba požadovat, 

pokud od vydání posledního lékařského posudku 

uplynula doba kratší než 6 měsíců.“ 

Odůvodnění: 

V návětí nemůže být dvojtečka za odkazem na odst. 2, když 

v následujících textech obou písmen se dále uvádí i odst. 3. 

V písm. b) požadujeme za slovo „základního“ vložit slovo 

„vyšetření“ a dále použít spojku „nebo“, aby bylo jasné, že text 

„která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky“ se 

vztahuje jak na základní vyšetření, tak na další odborná 

vyšetření a provádí se skutečně jen ta, která jsou potřebná 

vzhledem k důvodu prohlídky, a nebude se vždy automaticky 

provádět i základní vyšetření. Pokud se např. zaměstnanec vrací 

do práce po 8 týdnech, protože měl zlomenou ruku, není nutné 

mu dělat základní vyšetření zraku a sluchu, apod. 

Před slovy „a výpisu ze zdravotnické“ je nutné vložit čárku, 

protože jde o vedlejší větu.  

Nejasný je odkaz na konci odst. 5 na § 17 písm. d). Z textu 

vyplývá, že by mělo jít o oprávnění stanovit při mimořádné 

prohlídce v lékařském posudku změnu lhůty pro provedení 

následující periodické prohlídky, avšak § 17 písm. d) stanoví, že 

lékařský posudek obsahuje „termín provedení mimořádné 

prohlídky, je-li takový postup důvodný.“ 

zdravotní způsobilosti nezbytné, neboť lékař musí vždy vycházet 

primárně z aktuálně zjištěného zdravotního stavu, který bez 

základního vyšetření nelze zjistit.  

Základním vyšetřením je dále zjištěna nezbytnost provedení dalších 

odborných vyšetření. 
 

Zásadní připomínka 9) V ustanovení § 13 požadujeme nastavit mechanismus, 

který zajistí, že se zaměstnanec výstupní prohlídky zúčastní.  
 

Odůvodnění: 

Bez jistoty, že zaměstnanec se výstupní prohlídce podrobí, ztrácí 

prohlídka význam.  

 

Připomínka nepřijata.  

Povinnost podrobovat se pracovnělékařským prohlídkám je již nyní 

zakotvena v § 56 zákona o specifických zdravotních službách a 

v zákoníku práce. Povinnost podrobit se pracovnělékařským 

prohlídkám (výstupní prohlídka je pracovnělékařskou prohlídkou) je 

pro zaměstnance rovněž stanovena v § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku 

práce. Viz též § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákoníku práce. 
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V zásadě se však u výstupních prohlídek jedná o nevymahatelnou 

povinnost, neboť se jedná o povinnost zaměstnance ukončujícího 

pracovněprávní vztah. V případě výstupních prohlídek tak 

zaměstnavatel nemá reálný nástroj, jak zaměstnance k prohlídce 

„přinutit“, přestože výstupní prohlídka při ukončení pracovního 

poměru je i v zájmu zaměstnance, např. pro případ zjištění podezření 

na nemoc z povolání 

 
Zásadní připomínka 10) Za bod 25. Požadujeme vložit nový bod 26. tohoto znění: 

„26. V § 13 odst. 2 písmeno b) zní: 

 

„b) převedení na práci nebo změně druhu práce se sníženou 

zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizikového 

faktoru práce zařazené podle zvláštního právního předpisu 

jako rizikové na práci v kategorii první nebo druhé.“ 

 

Odůvodnění: 

Podle uvedeného ustanovení se výstupní prohlídka provádí 

při převedení zaměstnance na práci se sníženou zdravotní 

náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci 

konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke 

kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. 

Pokud zde předkladatel myslí případy definované podle 

ustanovení § 41 ZP (převedení na jinou práci), tak může 

dojít například k situaci, kdy zaměstnankyně oznámí 

zaměstnavateli, že je těhotná, a že žádá o převedení na 

denní práci. Vzhledem k tomu, že je v současné době 

v kategorii druhé z důvodu psychické zátěže (třísměnný 

nebo nepřetržitý pracovní režim), tak bude muset 

zaměstnavatel z důvodu tohoto převedení ji poslat na 

výstupní lékařskou prohlídku. Podle našeho názoru tato 

povinnost zaměstnavatele má význam v případě převedení 

zaměstnance na jinou práci, nebo při změně druhu práce, 

pokud zaměstnanec dosud vykonával práci v kategorii 

druhé rizikové, třetí nebo čtvrté. V ostatních případech je 

Připomínka přijata částečně. 

§ 13 odst. 2 upraven ve smyslu připomínky.  
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tato povinnost zbytečná.  
 

Nové znění připomínky: 

§ 13 odst. 2 písm. b) – podle uvedeného ustanovení se výstupní 

prohlídka provádí při převedení na jinou práci, pokud jde o 

ukončení práce rizikové. Podle mého názoru by se uvedená 

povinnost měla vztahovat i na případy změny druhu práce. 

Požadujeme tedy toto znění: 

b) převedení na jinou práci nebo změně druhu práce, 

pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo 

 

 

Připomínka přijata. 

Zásadní připomínka 11) V bodě 27., v ustanovení § 13 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Výstupní prohlídka se kromě případů uvedených 

v odstavci 2 provádí při ukončení pracovněprávního nebo 

obdobného vztahu, požádá-li o ni zaměstnavatel nebo na 

základě žádosti zaměstnance. 

 

Odůvodnění: 

Podle uvedeného ustanovení lze výstupní lékařskou prohlídku 

provádět i v dalších případech, než je tomu podle předchozích 

odstavců. Vzhledem k tomu, že jde o právně nevymahatelnou 

povinnost a s ohledem na znění důvodové zprávy, která hovoří o 

případech provádění výstupních lékařských prohlídek na žádost 

zaměstnavatele nebo zaměstnance, je nutné příslušné 

ustanovení změnit.  

 

Připomínka přijata. 

 

 

Zásadní připomínka 12) Za bod 28. požadujeme vložit nový bod 28a. tohoto 

znění: 

„28a. V ustanovení § 13 odstavec 4 zní: 

 

„(4) Výstupní lékařská prohlídka dle odst. 3 se provede 

vždy, požádá-li o to zaměstnanec.““ 

 

Odůvodnění: 

Požadujeme, aby i v případech dle odst. 3 bylo provedení 

výstupní prohlídky povinné, pokud o to požádá zaměstnanec, 

neboť jsou v praxi případy, kdy se následně prokáže nemoc 

Připomínka přijata 
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z povolání, i když zaměstnanec byl zařazen do kategorie druhé 

nerizikové.   

 
Zásadní připomínka 13) V ustanovení § 14 požadujeme vyjasnit následující: 

Nová úprava § 57 odst. 1 písm. k) zákona o specifických 

zdravotních službách stanoví, že následné prohlídky bude 

provádět „praktický lékař“, „oddělení nemocí z povolání“ 

nebo „závodní lékař“ – ten v případě, že pracovněprávní 

vztah zaměstnance bude i nadále trvat, s tím, že o nároku na 

následné prohlídky musí být zaměstnanec informován. 

Požadujeme vyjasnit, jaký bude další postup v praxi? Bude 

praktický lékař povinen sledovat danou lhůtu a 

upozorňovat zaměstnance, že má nárok na následnou 

prohlídku nebo si bude muset zaměstnanec tyto lhůty hlídat 

sám? 

 

Připomínka nepřijata. 

Jedná se o nárokovou prohlídku ve prospěch zaměstnance, přičemž 

poskytovatel nemá povinnost pacienta na tuto prohlídku zvát. Pacient 

si musí  po řádném poučení dobu objednání u lékaře k dalšímu 

vyšetření sledovat sám. 

V zákoně je v § 57 uvedeno, že následné prohlídky budou 

zajišťované nebo prováděné poskytovateli, kteří jsou uvedeni v bodě 

1 až 3. Dá se předpokládat, že „praktický lékař“ sám nebude 

následnou prohlídku provádět, ale zajistí ji na příslušném středisku 

nemocí z povolání nebo např. u příslušného specialisty na ORL, 

TRN apod. (odešle tam svého pacienta) při podezření, že by změna 

zdravotního stavu mohla být důsledkem práce v riziku. 

Zásadní připomínka 14) V ustanovení § 17 písm. c) požadujeme za slova 

„posudkový závěr“ vložit větu: 

„a odůvodnění, kde posuzující lékař stručně a přesvědčivě 

uvede, z jakých podkladů vycházel a na základě jakých 

odborných úvah závěr učinil“ 

 

Odůvodnění: 

Trváme na požadavku, aby posudky obsahovaly i řádné 

odůvodnění. Jen tak je lze řádně přezkoumat. Jakým způsobem 

se může zaměstnavatel či zaměstnanec proti posudku odvolat, 

když ve výroku je uvedeno pouze to, že je dlouhodobě 

nezpůsobilý, ale vůbec neví proč?!  

„Odůvodňování“ tím, že jde o citlivé údaje apod., je čirý 

alibismus. V odůvodnění nemusí být stanovena diagnóza či 

konkrétní zdravotní problémy. Bylo by dostatečné, kdyby lékař 

v odůvodnění uvedl, kterými lékařskými zprávami a závěry se 

řídil s odkazem na jejich formální označení. V naprosté většině 

případů zaměstnanec prochází vyšetřeními, která jsou 

předepsaná vyhláškou, takže to, že byl např. na vyšetření RTG, 

krve, ORL a podobně, není osobní citlivý údaj, protože to, že 

taková vyšetření absolvuje, si každý může přečíst ve vyhlášce. 

Připomínka nepřijata. 

Požadované doplnění by bylo nad rámec zákonného vymezení 

obsahu lékařského posudku podle § 43 odst. 3 zákona a nad rámec 

zmocnění podle § 60 zákona. 

Požadované informace nutně představují citlivé údaje, přestože 

takové odůvodnění označuje připomínkové místo za alibismus. Je 

třeba vnímat skutečnost, že samotné označení lékařské zprávy (např. 

lékařská zpráva HIV centra, nebo lékařské zprávy z psychiatrie) jsou 

značně vypovídající a způsobilé mít negativní dopad do práv 

pacienta, zejména stran jeho osobnostních práv, a může vést k jeho 

diskriminaci (rozšíření informace o návštěvě HIV centra mezi 

zaměstnanci, následně vynesení této informace mimo pracoviště 

atd.). 

Nelze se též odkazovat na povinně prováděná vyšetření, protože 

připomínka je obecného charakteru. 

Zaměstnanec má navíc plné právo se posuzujícího lékaře dotazovat, 

z jakého důvodu byl stanoven konkrétní posudkový závěr.  

Je-li vůlí pacienta zaměstnavatele blíže seznámit o svém zdravotním 

stavu, nic takovému postupu nebrání, neboť si může od 

poskytovatele na základě vlastního rozhodnutí vyžádat „souhrnnou 

lékařskou zprávu“, například ve formě kopie kompletní zdravotnické 
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Pokud je výjimečně vyslán na jiné odborné pracoviště, nemusí 

být v odůvodnění toto pracoviště výslovně jmenováno, postačí 

odkaz na den vydání zprávy uložené v dokumentaci.  

Praxe Karvinské hornické nemocnice, a.s. je taková, že 

k posudku o nezpůsobilosti lékař přikládá „informaci“ o tom, 

jak může zaměstnavatel zaměstnance zařadit, např. že nemůže 

pracovat v riziku vibrací, v ostatních ano. Může-li tedy takovou 

informaci zaměstnavatel od lékaře dostat, nevidíme důvod, proč 

by nemohla být uvedena přímo v posudku.  

V posudcích o ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského 

uplatnění, které zaměstnanec v rámci žádosti o odškodnění musí 

zaměstnavateli předat, se povinně uvádí položky, dle kterých 

bylo bodové ohodnocení provedeno, z čehož lze dohledat, o jaké 

konkrétní poškození zdraví jde, a postup, kterým lékař dospěl 

k bodovému ohodnocení.  

 

dokumentace (popř. výpis – viz § 65 zákona č. 372/2011 Sb.), a 

předat ji zaměstnavateli.  

Navíc se jedná o informace pro zaměstnavatele z  hlediska 

zhodnocení posudkového závěru zcela irelevantní, neboť lékařský 

posudek může zaměstnavatel napadnout bez udání důvodu (zejména 

spočívajícího ve zpochybnění konkrétního zdravotního stavu 

(diagnózy, nemoci) zaměstnance).  

 

 

 

Zásadní připomínka 15) V bodě  35 - § 17a požadujeme vložit za písmeno b) nové 

písmeno c): 

„c) údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru“. 

a ostatní písmena odstavce přejmenovat 

 

Odůvodnění: 

Požadujeme za důležité z hlediska ochrany zdraví zaměstnance i 

prokazatelnosti jeho případných nároků, aby měl písemnou 

informaci o délce expozice.  

 

Připomínka přijata částečně. 

Text doplněn do nového písm. d) a v návaznosti na znění § 15 

rozšířeno o slova  „pokud ho zaměstnavatel v žádosti uvede“.  

 

 

Zásadní připomínka 16) V bodě 35 – do ustanovení § 17a požadujeme vložit za 

písmeno d) nové písm. e): 

„e) informace o nároku zaměstnance na následné prohlídky 

dle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ 

a ostatní písmena odstavce přejmenovat. 

 

Odůvodnění: 

Z hlediska ochrany zdraví zaměstnance považujeme za žádoucí, 

aby uvedená informace byla přímo a písemně v potvrzení o 

provedení výstupní prohlídky.  

Dále požadujeme vyjasnit, zda toto potvrzení bude dostávat 

Připomínka nepřijata. 

Forma poučení pacienta je v kompetenci poskytovatele, který musí 

být schopen doložit postupy v souladu s platnými právními předpisy. 

Právo pacienta a tomu odpovídající povinnost poskytovatele toto 

poučení (informaci) podat je zakotveno v § 57 odst. 1 písm. k) 

zákona. Viz též § 31 zákona č. 372/2011 Sb. 

 

Dále se podotýká, že v prováděcím právním předpise se znovu 

neupravují skutečnosti již upravené zákonem. 
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pouze zaměstnavatel či i zaměstnanec. V navrhovaném předpise 

ani v novelizovaném zákoně o specifických zdravotních 

službách jsme tuto informaci výslovně uvedenou nenašli. 

 

 
Zásadní připomínka 

 

 

 

 

  

17) V bodě 39 – příloha č. 1 zrušit část tabulky, která 

normativně určuje minimální čas potřebný na jedno 

pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad 

pracovními podmínkami, včetně školení. 

 

Odůvodnění: 

Máme za to, že čas pro výkon dohledu, vypracování záznamu 

včetně návrhu na odstranění zjištěných závad a projednání se 

zaměstnavatelem by měl být ponechán na smluvní volnosti 

zúčastněných stran.  

 

Připomínka nepřijata. 

S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nezbytné 

stanovit minimální standard pro provádění dohledu tak, aby byla 

zachována rovnost všech zaměstnanců.  

Časová dotace odpovídá minimálním potřebám pro seznámení se 

s daným pracovištěm, včetně zhodnocení podmínek, za kterých jsou 

na pracovišti vykonávány práce a zjištění případných nedostatků 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a odpovídá i 

potřebám udržení úrovně kvality posudkové péče.  

 

Zásadní připomínka 18) V bodě 72. V příloze č. 2 části II. Nadpis oddílu 1 zní: 

„1. Práce ve školách a školských zařízeních podle 

školského zákona, ve zdravotnictví, v zařízeních 

sociálních služeb, včetně poskytování sociálních 

služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce 

v dalších zařízeních obdobného charakteru, u 

kterých je přímý kontakt s žáky, klienty nebo 

pacienty pravidelnou součástí výkonu jejich práce.“ 

 

Odůvodnění: 

Zde se jedná o chybu, neboť zde předkladatel myslel obrácený 

stav.  

 
Nový návrh připomínky 

Příloha č. 2 – odstavec II – Rizika ohrožení zdraví 

- Práce ve školách a školských zařízení …… - původní 

text návrhu byl sice upraven, ale nové znění „s 

výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý 

přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty“ může 

působit dosti nesrozumitelně. Doporučujeme  slovo „v 

objektech“ vyřadit. Tedy znění by bylo následující: 

Připomínka přijata částečně 

Znění nadpisu bylo upraveno ve smyslu připomínky. Viz výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka nepřijata 

Účelem ustanovení je ochrana zdraví osob v závislém postavení 

(žáků, studentů, pacientů a klientů). To znamená, že ustanovení musí 

dopadat na širší okruh zaměstnanců, tj. nikoli jen na pedagogické 

pracovníky, zdravotnické pracovníky, sociální pracovníky, ale též na 

další pracovníky vykonávají práce v prostorách daných zařízení, 

kteří přicházejí s osobami v závislém postavení téměř pravidelně, i 

když ne soustavně, do kontaktu (např. školník, kuchařky, uklízečky). 

Kontaktem s těmito zaměstnanci se zvyšuje příležitost k  získání 
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„Práce ve školách a školských zařízení podle školského 

zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních 

sociálních služeb a práce v dalších zařízeních 

obdobného charakteru, s výjimkou prací, u kterých není 

obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a 

dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb 

v přirozeném sociálním prostředí osob“, 

 

důvěry osoby závislé, jde tedy o kontakt zvyšující předpoklad 

zneužití této osoby. 

Je však možné vyloučit zaměstnance, kteří vykonávají práce 

v oddělených objektech a s osobami závislými nepřicházejí téměř do 

kontaktu a eventuální kontakt navazují za obdobných podmínek, jaké 

jsou v mimopracovním prostředí. 

Výše uvedené osoby v závislém postavení se řadí do specifické 

skupiny osob vystavených ve zvýšené míře rizikům a jsou tedy více 

ohroženy než ostatní populace. Tyto skupiny osob, ať už jsou to děti 

ve školách a školských zařízeních, pacienti ve zdravotnických 

zařízeních, jejichž fyzický i psychický stav je ovlivněn přítomnou 

nemocí, nebo klienti sociálních služeb, kterými jsou zejména senioři 

a osoby s různými handicapy, potřebují nejenom zvýšenou pozornost 

ale i ochranu od svého okolí. Považujeme tedy za vhodné zajistit 

jejich bezpečnost i přijetím uvedeného opatření, které má charakter 

opatření preventivního.  

 

Navrhovanou novelou se zmírňují požadavky na posuzování 

zdravotní způsobilost k práci některých pracovníků ve školství, 

zdravotnictví a sociálních službách oproti úpravě ve stávající 

vyhlášce. 

 
Zásadní připomínka 19) V bodě 74. V příloze č. 2 části II. Do nadpisu oddílu 3 

požadujeme za slovo „zakladačů“ vložit slova „pracovních 

plošin“. 

 

Odůvodnění: 

Požadujeme do této oblasti doplnit pracovní plošiny, neboť 

práce na nich je vysoce riziková.  

 

Připomínka přijata. 

Úprava textu.  

 

Zásadní připomínka 20) Bodě 78 – navrhované změny v příloze č. 2, část II., 

oddíl 5, bod B požadujeme zrušit. 

 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme se zkrácením lhůty pracovnělékařských prohlídek 

tzv. řidičů referentů (osob způsobilých k řízení motorového 

vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást 

Připomínka přijata částečně 

S ohledem na ochranu veřejného zdraví není přijatelné kumulovat 

činnosti zatěžující organismus, což předpokládá zvýšení 

unavitelnosti, prodloužení reakční doby, snížení pozornosti, a tedy 

vyšší riziko ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 

Současně je třeba zohlednit, že řidič - referent nejezdí v tzv. volním 

režimu, ale v režimu stanoveném zaměstnavatelem, což znamená 
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výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce 

další osoby).  

Řidiči referenti jsou většinou zařazeni v kategorii 1. dle 

vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Změna oproti stávajícímu stavu znamená zavedení dvou 

různých termínů lékařských prohlídek u této skupiny 

zaměstnanců. Ostatně v důvodové zprávě se, v jiné souvislosti, 

hovoří o potřebě sjednocovat lhůty. Navrhujeme ponechat 

stávající znění přílohy č. 2 a ponechat tak lhůty periodických 

prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky.   

 

Nesouhlas s nepřijetím připomínky 
- Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 

87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změně 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 (položka 5). 

Zde požadujeme ponechat původní lhůtu periodické 

prohlídky: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 

roky. Zkrácení této lhůty je zde zbytečné a bývalá lhůta 

skutečně odpovídá povaze práce, která je v tomto 

případě zařazená do kategorie první. 

Řada odborových svazů vyjádřila zásadní nesouhlas 

s navrženou úpravou. Experti BOZP připomínají, že 

řidiče referenty nelze srovnávat s řidiči, kteří řídí 

vozidla denně a navíc právní úprava lékařských 

prohlídek pro osoby, které řídí motorová vozidla je u  

 

potenciální dopad do škodní odpovědnosti zaměstnavatele. 

S ohledem na výše uvedené, resp. potenciální nebezpečnost možných 

důsledků, k nimž by v daném případě přetížení organismu mohlo 

vést, je tedy nezbytné reflektovat vyšší důraz na posuzování  

zdravotní způsobilosti řidičů - referentů a sledování dynamiky 

vývoje jejich zdravotního stavu. Nelze akceptovat, že v těchto 

případech by poskytovatelé pracovnělékařských služeb měli 

garantovat posudkové závěry na dobu delší. 

Je tedy patrné, že rizikovost řízení motorového vozidla je 

z posudkového hlediska pro posuzovaného přinejmenším 

srovnatelná, pro ochranu veřejného zdraví dokonce vyšší, než u řady 

jiných rizik ohrožení zdraví.  

 

 

 

 

V souvislosti s potvrzením nesouhlasu byly „práce“ v dotčené části 

přílohy rozděleny na dvě skupiny.  Pro posuzování zdravotní 

způsobilosti u osob vykonávajících práci v kategorii 1 se ponechává 

lhůta pro periodickou prohlídku 1x za 6 let a po dovršení 50 let věku 

1x za 4 roky. U osob vykonávajících práce v ostatních kategoriích se 

stanoví lhůta 1x za 4 roky a po dovršení 50 let 1x za 2 roky. U osob 

vykonávajících práce v těchto kategoriích, zejména v případě práce 

vykonávané v kategorii druhé, by ponechání lhůty pro provedení 

periodické prohlídky 1x za 6 let (eventuálně 1x za 4 roky po 

dovršení 50 let věku) znamenalo zbytečné navýšení počtu 

periodických prohlídek, a tím i zvýšení ekonomické a administrativní 

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). 

 

Zásadní připomínka 21) v příloze II., v položce 13  - noční práce, požadujeme 

změnit název takto „Zaměstnanec pracující v noci“. 

 

Připomínka nepřijata 

V daném případě je zjevně dominující podmínka práce, nikoli 

„profese“. Zákoník práce tuto skutečnost v zásadě reflektuje, neboť 
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Odůvodnění: 

Jde o zpřesnění v souladu s pojmoslovím užívaným v § 94 

zákoníku práce. Pojem „výkon noční práce“ je v této souvislosti 

zavádějící.  

 

definici noční práce výslovně uvádí (§ 78 odst. 1 písm. j)) a dále 

běžně užívá v řadě případů (např. § 94, § 41 odst. 1 písm. f).  

 

Unie zaměstnavatelských svazů 

 

Ani po urgenci se připomínkové místo k vypořádání připomínek nevyjádřilo. 
                                                             
Zásadní připomínka 

 
1. K bodu 6. návrhu (doplnění § 5 odst. 1) – souhlasíme 

s navrhovaným doplněním, avšak současně požadujeme, 

aby byla za doplněný text připojena další věta takto: 

„a dále doklad o převzetí záznamu podle písmene a) nebo 

b) zaměstnavatelem. Doklad o převzetí záznamu se 

nevyžaduje, je-li podpis zaměstnavatele nebo osoby 

jednající za zaměstnavatele ve věcech smlouvy 

o poskytování pracovnělékařských služeb součástí 

záznamu podle písm. a) nebo b).“ 

Odůvodnění: 

S ohledem na záměr předkladatele nenavyšovat administrativní 

náročnost plnění v oblasti pracovnělékařských služeb 

požadujeme, aby v souvislosti s nově uvedenou povinností mít 

založen doklad o převzetí záznamu dle písm. a) nebo b) byla 

zohledněna praxe, kdy záznam z provedeného dohledu nebo 

poradenství podepíší společně poskytovatel pracovnělékařských 

služeb i zaměstnavatel, resp. osoby oprávněné jednat za 

poskytovatele a zaměstnavatele ve věcech smlouvy o 

poskytování pracovnělékařských služeb. 

V takovém případě by bylo nadbytečné vytvářet doklad o 

převzetí záznamu, s jehož obsahem byl zaměstnavatel beztak 

seznámen při jeho podpisu. 

 

Připomínka částečně přijata 

Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky. 

 

 

Zásadní připomínka 2. K bodu 8. návrhu (změna § 6 odst. 2) – do nového znění 

odst. 2 navrhujeme nakonec písm. c) vložit slova „nebo lze 

výpis ze zdravotnické dokumentace nahradit potvrzením 

Připomínka nepřijata.  

Požadované doplnění vyplývá ze slov uvedených v § 6 odst. 2 

písm. c) „pokud se takový výpis podle zákona nebo této 

vyhlášky vyžaduje“. 
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o nezměněném zdravotním stavu podle § 42a odst. 1“. 

Odůvodnění: 

Do návrhu vyhlášky nebyla žádným způsobem promítnuta 

úprava dle § 42a aktuálně připravené novelizace zákona č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Proto 

navrhujeme, aby byla do § 6 odst. 2 doplněna možnost nahradit 

výpis ze zdravotnické dokumentace tzv. potvrzením o 

nezměněném zdravotním stavu. 

 

 

Zásadní připomínka 3. K bodu 14. návrhu (doplnění § 10 odst. 2) – navrhujeme, 

aby za slovo „též“ bylo namísto slov „při změně druhu 

práce a“ vloženo „při změně druhu práce nebo“ 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že nemůže nastat situace, kdy by najednou 

došlo k smluvní změně druhu práce i k jednostrannému 

převedení zaměstnance na jinou práci navrhujeme použít 

namísto spojky „a“ spojku „nebo“. 

 

Připomínka přijata.  
 

Zásadní připomínka 4. Další připomínka k bodu 14. návrhu (doplnění § 10 odst. 2) 

– navrhujeme, aby byla na konec ustanovení § 10 odst. 2 

doplněna nová věta ve znění: 

„Vstupní prohlídka při změně druhu práce nebo před 

převedením na jinou práci se neprovádí u práce zařazené 

v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou 

podmínky stanoveny jinými právními předpisy.“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby bylo ve vyhlášce jednoznačně stanoveno, že 

vstupní prohlídka při změně druhu práce nebo před převedením 

na jinou práce se neprovádí u práce zařazené do kategorie první, 

není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou 

podmínky stanoveny jinými právními předpisy. Takto 

jednoznačnou formulaci navrhujeme, jelikož text vyhlášky je 

Připomínka nepřijata. 

Ze zákona (§ 59) vyplývá, že vstupní prohlídka se provádí před  

vznikem  

- pracovního poměru,  

- právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se 

o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí 

této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní 

způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem 

podle § 60 nebo jinými právními předpisy, 

- zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat 

též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby 

ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má 

být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti, nebo 
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velmi komplikovaný a je nezbytné doplnit formulace, které 

budou na první pohled jednoznačně interpretovatelné. 

 

- vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. 

 

Vyhláška pak dále stanoví, že vstupní prohlídka se provádí 

kromě případů stanovených zákonem též při změně druhu 

práce a před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde 

o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým 

byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. 
Přijetím připomínky by došlo k rozporu se zákoníkem práce, kdy by 

posuzovaná osoba v takovém případě vykonávala práci, pro kterou 

není zdravotně způsobilá, resp. její zdravotní způsobilost k této práci 

nebyla posouzena.  

To znamená, že by došlo ke zvýšení ohrožení zdraví zaměstnanců. 

Současně by byla založena zmatečnost při kontrolní činnosti 

Inspekce práce, neboť lékařský posudek by se vztahoval k práci jiné, 

než která by byla skutečně vykonávána. 

Dále by byl zásadně narušen procesní postup při vysílání 

zaměstnance na periodickou prohlídku, která by fakticky navazovala 

na vstupní prohlídku provedenou k jiné práci a za jiných podmínek. 

Z odborného hlediska je pak třeba konstatovat, že zdravotní 

náročnost se nestanovuje pouze na základě výčtu rizikových faktorů, 

ale podstatným momentem je též dynamika jejich vývoje a jejich 

vzájemná kumulace, což zpravidla souvisí s odlišným druhem práce. 

Například: Rozdílně je třeba přistupovat k zaměstnankyni, která 

vykonává práci sekretářky a bude přeřazena na mzdovou účetní, na 

kterou budou kladeny vyšší nároky jak z hlediska zrakové zátěže, tak 

i z hlediska lokální svalové zátěže. 
 

Zásadní připomínka 

5. K bodu 20. návrhu (doplnění § 11 o nový odst. 6) – 

navrhujeme, aby bylo písm. b) nově vloženého odst. 6 

upraveno na znění: 

„b) započetí výkonu práce, jde-li o výkon práce na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ke 

které se vstupní prohlídka nevyžaduje podle odst. 5.“ 

Odůvodnění: 

Za účelem jednoznačnosti textu navrhujeme do výše uvedeného 

Připomínka nepřijata   

Případy, kdy se vstupní prohlídka obligatorně nevykonává, vymezuje 

zákon, doplnění je tedy k němu duplicitní. 

Odkaz na odstavec 5 je irelevantní, neboť tento nezohledňuje 

náročnost výkonu práce a docházelo by ke zmatečnosti až k rozporu 

se zákonem. 
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textu přímo doplnit věcné souvislosti i odkaz na předchozí odst.  

 

Zásadní připomínka 

6. K bodu 21. návrhu (doplnění § 12 odst. 2) – navrhujeme, 

aby byla závěrečná část písm. f) upravena na znění: 

„mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce 

se provede nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne nového 

započetí výkonu dosavadní práce.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme prodloužení na 10 pracovních dnů, protože 

požadavek na provedení mimořádné prohlídky rychleji 

neodpovídá reálným možnostem poskytovatelů 

pracovnělékařských služeb, na základě nichž byly v souladu 

s dosavadní právní úpravou sjednány smlouvy o poskytováním 

pracovnělékařských služeb mezi zaměstnavateli a jednotlivými 

poskytovateli. 

 

Připomínka nepřijata   

Organizační zajištění pracovnělékařských služeb je věcí smluvního 

ujednání mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem PLS. Lhůta 10 

pracovních dnů představuje výrazný odklon od současné praxe a 

nedůvodně zvyšuje riziko ohrožení zdraví zaměstnanců, popřípadě 

též dalších osob. 

 

Zásadní připomínka 

7. K bodu 22. návrhu (nové znění § 12 odst. 4) – navrhujeme, 

aby byl odst. 4 upraven na znění: 

„(4) Při mimořádné prohlídce podle odstavce 2 se zdravotní 

stav posuzované osoby posuzuje na základě základního 

a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 a výpisu 

ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele nebo potvrzení o nezměněném 

zdravotním stavu. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby bylo ustanovení zjednodušeno. Nepovažujeme 

za vhodné, aby nebyla stanovena povinnost vycházet z výpisu 

ze zdravotnické dokumentace zejména u případů dle písm. f) 

bodu 2. Při zohlednění toho, na jaké praktické situace se 

ustanovení odst. 2 zpravidla vztahují, jsme přesvědčeni o tom, 

že výpis z dokumentace, popř. potvrzení o nezměněném 

zdravotním stavu, by měly být u mimořádných prohlídek 

povinným podkladem pro jejich provedení. Zároveň 

Připomínka přijata částečně   

Nebylo by naplněno zmocnění v § 60 ke stanovení případů, kdy není 

výpis třeba vyžadovat. 

Vyhláška v souladu se zákonem nestanoví obligatorně povinnost mít 

výpis od registrujícího poskytovatele, s výjimkou mimořádných 

prohlídek v taxativně stanovených a věcně důvodných případech 

podle navrhovaného písmene b). Tuto možnost připouští 

v případech, kdy není dán předpoklad snížení kvality posudkové 

péče.  

Tímto opatřením je současně sledována efektivita vynakládání 

rozpočtových prostředků zaměstnavatelů. Doplnění potvrzení o 

nezměněném zdravotním stavu je nadbytečné a ztrácí smysl, neboť  

pokud se výpis ze zdravotnické dokumentace nahrazuje potvrzením 

o nezměněném zdravotním stavu, platí předcházející výpis, ve 

kterém jsou potřebné informace uvedeny.  
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poukazujeme na to, že do daného ustanovení nebyla promítnuta 

změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, spočívající v možnosti použít podle § 42a odst. 1 jako 

podklad k provedení prohlídky namísto výpisu pouze potvrzení 

o nezměněném zdravotním stavu. 

 

Zásadní připomínka 

8. K bodu 25. návrhu (nové znění § 13 odst. 2 písm. a) – 

navrhujeme, aby bylo ustanovení písm. a) bodu 3. upraveno 

na znění: 

„3. bylo zaměstnavateli písemně oznámeno zaměstnancem 

nebo poskytovatelem zdravotních služeb, že 

zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s vážným důsledkem 

nebo předpokladem dalšího zhoršování zdravotního 

stavu,“ 

Odůvodnění: 

Jednak navrhujeme, aby bylo před slovo „důsledkem“ doplněno 

slovo „vážným“, které zde v daném kontextu schází a které je 

správně uvedeno v příslušné části důvodové zprávy. Dále 

navrhujeme doplnit úvodní část bodu 3. tak, aby bylo zřejmé, 

kdo zaměstnavateli oznámí, že se jednalo o pracovní úraz 

s vážným důsledkem nebo předpokladem dalšího zhoršování. 

Zaměstnavatel nemá dostatek informací k tomu, aby dovodil, že 

zaměstnanec utrpěl takový pracovní úraz. 

 

Připomínka nepřijata  

Jedná se o povinnost pro zaměstnance i poskytovatele zdravotních 

služeb nad rámec zákona. Ustanovení bylo přeformulováno. 

 

 

Zásadní připomínka 

9. K bodu 26. návrhu (úprava textu úvodní části § 13 odst. 3) 

–úvodní část ustanovení § 13 odst. 3 navrhujeme 

ponechat beze změn (tj. v platném znění), zároveň 

navrhujeme na konci písm. b) nahradit tečku čárkou a 

doplnit novou závěrečnou větu celého odstavce ve znění: 

„v případech dle písm. a) nebo b) však není vyloučeno, že 

k provedení výstupní prohlídky dojde z podnětu 

zaměstnavatele nebo zaměstnance.“ 

 

Připomínka nepřijata. 

Přijetím připomínky by došlo k uložení další povinnosti 

poskytovateli provádět ve stanoveném případu, tj. když požádá 

zaměstnanec, výstupní prohlídku. Budeme-li vycházet z obdobné 

povinnosti zaměstnavatele, a to odeslat zaměstnance na mimořádnou 

prohlídku, musel by takový režim být nastaven na úrovni zákona, 

nikoli jeho prováděcího předpisu.  

Současně by došlo k ekonomickému dopadu, jehož výši však 

s ohledem na fakultativnost nelze reálně odhadnout.  

Dále by se mohlo zasáhnout do současných kapacit poskytovatelů 

pracovnělékařských služeb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASADBVX6)



57  

Odůvodnění: 

Navržené úpravy činí § 13 odst. 3 po významové a logické 

stránce nesrozumitelným, proto navrhujeme ponechat úvodní 

větu ve stávajícím znění a naopak nakonec odstavce doplnit, že 

výstupní prohlídka může být za daných okolností přesto 

provedena, pokud k jejímu provedení dá podnět zaměstnavatel 

nebo zaměstnanec. 

 

 

Další odůvodnění viz výše. Zejména je třeba zohledňovat skutečnost, 

že o pracovnělékařské prohlídky vždy žádá zaměstnavatel, který má 

rovněž k dispozici údaje, které jsou povinnou součástí žádosti o 

provedení prohlídky. 

 

 

Zásadní připomínka 

10. K bodu 41. návrhu (úprava třetí odstavce pod tabulkou 

v Příloze 1 návrhu) – souhlasíme s navrženými úpravami a 

zároveň požadujeme, aby byla na konec daného odstavce 

vložena další věta ve znění: 

„Pokud jsou u zaměstnavatele vykonávány pouze činnosti 

zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví, rozumí se výkonem práce nebo činnosti 

na jedné pracovní pozici výkon práce nebo činnosti na 

pracovní pozici určené jedním druhem práce bez ohledu na 

počet zaměstnanců vykonávajících takový druh práce.“ 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že při výkladu vyhlášky nebylo doposud 

dosaženo shody o tom, zda se pod pojmem „pracovní pozice“ 

rozumí „pracovní místo“ a nebo „druh práce“ navrhujeme, aby 

byla i tato záležitost vyřešena novelizací. Jsme přesvědčeni, že 

v nenáročných (zejména) administrativních provozech, kde jsou 

veškeré činnosti zařazeny v kategorii první, je možno vztáhnout 

pojem „pracovní pozice“ ke všem pracovním místům 

vymezeným jedním druhem práce, a to bez ohledu na to kolik 

zaměstnanců takový druh práce vykonává. 

 

Připomínka nepřijata.   

Navržený text je nesrozumitelný a stávající definice pracovního 

místa uvedená v návrhu vyhlášky, pokud by byla požadovaným 

způsobem doplněna, stala by se nepřehlednou.  Vedle toho 

požadovaná úprava by znamenala významné zkrácení času 

potřebného pro výkon dohledu na pracovišti a poskytování 

poradenství. Jako příklad lze uvést úřad, kde bude např. 50 

zaměstnanců vykonávat práci označenou jako referent na 50 

pracovních pozicích v jedné pracovní směně. Čas za rok pro 

poskytování poradenství a dohled na pracovišti by byl 400 minut (50 

prac. míst x 8 minut) což je cca 6 hodin za rok. Pokud by  bylo 50 

referentů označeno jako jedna pracovní pozice, (pokud je to účelem 

připomínky) znamenalo by to, že by potřebný čas pro poskytování 

poradenství a provádění dohledu na pracovišti v jednom roce byl 

pouze 8 minut. Za takovou dobu by se poskytovatel 

pracovnělékařských služeb nebyl schopen ani dostavit na pracoviště 

a zahájit dohled. Ani ekonomicky by to nebylo pro něj zajímavé. 

Nelze ani předpokládat, že práce administrativní jsou zcela 

bezproblémové a nemůže u nich dojít k negativnímu dopadu na 

zdraví. I u administrativních pracovníků jsou hlášeny nemoci 

z povolání, zejména z přetěžování horních končetin, a vyskytují se u 

nich i další zdravotní obtíže – postižení pohybového aparátu, zraková 

únava atd., ke kterým může přispívat například nevhodně 

ergonomicky uspořádané pracoviště.  

 

Text pod tabulkou k pracovnímu místu byl upraven jinak. 
  

Svaz průmyslu a dopravy 
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 S vypořádáním připomínek souhlasí, s výjimkou připomínek k bodu 25, 26 a 78. 

 

 

 
OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

SP ČR vítá úpravu, která reaguje na novelu zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách a děkuje, že jsou 

zapracovány podněty, které vznikly ze společného projektu 

sociálních partnerů. Připomíná však, že nadále není vyřešena 

otázka sledování a hodnocení kvality práce poskytovatelů PLS. 

Zaměstnavatelé jsou nuceni platit za nekvalitní a zbytečné 

prohlídky, protože kvůli nedostatku poskytovatelů PLS si 

nemohou vybrat lepšího dodavatele. 

 

Připomínka nepřijata 

Předložený text nemá charakter připomínky. Předkladatel konstatuje 

„že nadále není vyřešena otázka sledování a hodnocení kvality práce 

poskytovatelů PLS“. Sledování a hodnocení kvality práce PLS nelze 

řešit předloženou vyhláškou. Hodnocení kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotních služeb není povinně stanoveno ani pro 

jiné poskytovatele zdravotních služeb, ale je to ve smyslu zákona o 

zdravotních službách pouze dobrovolný proces (viz § 98 a násl.). 

Podle § 93 zákona č. 372/2011 Sb. může podat stížnost proti postupu 

poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti 

činnostem souvisejícím se zdravotními službami pacient, tedy 

posuzovaná osoba. Dále je ustanovením § 94 odst. 3 uvedeného 

zákona stanoveno, že pokud stížnost podá osoba jiná než uvedená v 

§ 93 odst. 1, je příslušným správním orgánem tato stížnost řešena 

jako podnět k provedení kontroly. Jinou osobou může být např. 

zaměstnavatel („příslušný správní orgán ve lhůtě 30 dnů ode dne 

jejího doručení písemně vyrozumí osobu uvedenou ve větě první o 

tom, jak se stížností bylo naloženo“). Postup pro kontrolní činnost 

správních orgánů je stanoven v § 107 a následných uvedeného 

zákona. 

 
Zásadní připomínka 

 
K bodu 14. - § 10 odst. 2 – navrhujeme změnit doplňovaný 

text takto: 

 

 (2) Vstupní prohlídka se provádí kromě případů stanovených 

zákonem též před změnou druhu práce nebo před změnou 

pracovního zařazení, pokud jde o práci… 

Odůvodnění: 

Text ve znění navrženém předkladatelem je podle názoru SP 

ČR zavádějící a může navodit dojem, že se jedná v případě 

„změny druhu práce“ a „převedením na jinou práci“ o totéž. 

Navrhujeme, aby byl text sjednocen s §103 odst.2 písm a), 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, tj. 

„změně druhu práce“ a „změně pracovního zařazení“.  

Zároveň vstupní prohlídka musí být provedena „před“ danou 

Připomínka přijata částečně. 

Zákoník práce změnu pracovního zařazení váže na funkce (viz § 

73a). Ustanovení § 103 odst. 2 písm. a) upravuje povinnost 

zaměstnavatele zajistit školení. 

 

K tomu se dále podotýká, že změnou pracovního zařazení nemusí 

vždy dojít ke změně druhu práce. Pokud však dojde ke změně druhu 

práce, je irelevantní, zda se tak stalo v důsledku změny pracovního 

zařazení nebo převedení na jinou práci. 
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změnou, nikoliv až „při“ dané změně.  

 
Zásadní připomínka 

 
K bodu 25 a 26 - § 13 odst. 2 a 3 – navrhujeme doplnit 

povinnost zaměstnance se této výstupní prohlídce podrobit 

Odůvodnění: 

Navrhovanou úpravou je vyhověno požadavku sociálních 

partnerů, aby výstupní prohlídky měly konkrétní výstup a 

současně také praktický význam pro zaměstnavatele či 

zaměstnance (v kategorii 3 a 4). Nijak však neřeší otázku, jak 

donutit zaměstnance, který ukončuje pracovní poměr, aby 

výstupní prohlídku absolvoval. 

 

Vypořádání neakceptováno. Pokud není možno 

zaměstnance donutit prohlídku absolvovat, ztrácí tento 

institut význam. 

 

Připomínka nepřijata 

Viz výše vyhodnocení připomínky ČMKOS 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h) Zrušit výstupní prohlídky nelze, neboť by nebylo možné, aby  

poskytovatelé pracovnělékařských služeb plnili povinnost 

stanovenou v § 57 odst. 1 písm. k) zákona č. 373/2011 Sb., kdy musí 

v souvislosti s ukončením výkonu rizikové práce, tj. při výstupní 

prohlídce, informovat zaměstnance o jeho nároku na následné 

prohlídky podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to na základě 

informace od zaměstnavatele podle § 55 odst. 1 písm. f). 

i) V této souvislosti si dovolujeme odkázat na jeden z požadavků 

z výstupu projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců 

v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“, 

aby byl jednoznačně stanoven postup při vysílání na následné 

prohlídky zaměstnance, kteří již nepracují v riziku spojeném 

s následnými prohlídkami, ale kteří jsou i nadále u stejného 

zaměstnavatele. Tento postup je upraven v uvedeném ustanovení 

§ 57.  

j) Dále bylo v uvedeném projektu požadováno v případě zachování 

výstupních prohlídek, aby byly prováděny po skončení výkonu 

rizikových prací (kat. 3 a 4) a byl z nich konkrétní výstup. Těmto 

požadavkům bylo rovněž vyhověno.  

k) Výstupní prohlídky se provádějí vždy po skončení výkonu 

rizikových prací kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté a konkrétním 

výstupem je potvrzení o provedení prohlídky.  

l) Zaměstnavateli je uložena povinnost zaměstnance na prohlídku 

vyslat (viz § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákoníku práce).  Pokud se 

zaměstnanec k pracovnělékařské prohlídce nedostaví, může to mít 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASADBVX6)



60  

negativní dopady, např. ve vztahu k uznávání nemocí z povolání 

nebo pracovních úrazů. Zaměstnavatel, který prokáže vyslání na 

prohlídku, se následně při vymáhání škody může bránit s tím, že 

škodě chtěl předejít a zaměstnance na prohlídku vyslal, proto nechce 

nést následky v plném rozsahu. Proto jsme toho názoru, že provádět 

výstupní prohlídky i pro ochranu zaměstnavatele je účelné. 

Povinnost zaměstnanců podrobovat se pracovnělékařským 

prohlídkám je zakotvena v § 56 zákona o specifických zdravotních 

službách a v zákoníku práce. Povinnost podrobit se 

pracovnělékařským prohlídkám, a tedy i výstupní prohlídce, která je 

také pracovnělékařskou prohlídkou, je pro zaměstnance rovněž 

stanovena v § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce.  

m) Vyhláška o pracovnělékařských službách nemůže suplovat 

nedostatky zákonů v oblasti pracovněprávních vztahů, zejména 

zákoníku práce, který nestanoví žádné konkrétní sankce pro 

zaměstnance, který se prohlídce nepodrobí. 

 
Zásadní připomínka 

 
K bodu 78 – příloha č. 2 část II. oddíl 5 – navrhujeme 

novelizační bod vypustit a ponechat stávající znění 

Odůvodnění: 

SP ČR nesouhlasí se zkrácením periodicity prohlídek u řidičů 

referentů, neboť stávající právní úprava se v praxi osvědčila a v 

průběhu projektu sociálních partnerů požadavek na zkrácení 

lhůty nezazněl. Jde o zaměstnance, kteří vykonávají práce 

v kategorii I., kde jsou preventivní prohlídky stanoveny po 6 

letech a u osob starších 50ti let po 4 letech. Navrhované 

zkrácení na 4, resp. 2 roky by u těchto zaměstnanců znamenalo 

zavedení dvou různých periodicit preventivních prohlídek a tím 

zbytečně zvyšovalo administrativní a finanční zátěž 

zaměstnavatelů.   

 

Vypořádání neakceptováno.  

Na připomínce trváme. Domníváme se, že termíny lékařských 

prohlídek pro tzv. "řidiče referenty" jsou nastaveny dostatečně a 

není nutno jejich periodicitu zkracovat. Není možné klást na 

roveň řidiče, kteří řídí služební vozidlo téměř denně a ty, kteří 

vyjedou pouze občas nebo vůbec, když jsou jako řidiči referenti 

Připomínka nepřijata 

Viz výše vyhodnocení připomínky ČMKOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viz výše obdobná připomínka ČMKOS. 
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vedeni jen pro jistotu, kdyby nastal případ potřeby.   

 

Česká lékařská komora 

 

Ani po urgenci se připomínkové místo k vypořádání připomínek nevyjádřilo.                                                                                                                                                                                                            
Zásadní připomínka 

 
Připomínka k ust. § 2 odst. 1 

Obsahem pracovnělékařských služeb by mělo být i zjišťování 

zdravotní způsobilosti u prací, které nejsou obsaženy v příloze 

č. 2 této vyhlášky. Prováděcí předpis by měl nepochybně 

stanovit závazný postup pro zjišťování zdravotní způsobilosti v 

rámci konkrétních bezpečnostních a zdravotních rizik těchto 

prací nezařazených do přílohy č. 2. 

 

Česká lékařská komora považuje za nezbytné doplnit 

závazný postup při zjišťování zdravotní způsobilosti u 

prací, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 

Zásadní připomínka 

 

Připomínka nepřijata 

Připomínka je nekonkrétní. Není uveden ani náznak řešení. 

Ustanovení § 2 odst. 1 obecně v návaznosti na § 53 odst. 1 zákona 

vymezuje obsah pracovnělékařských služeb, a to v mezích zmocnění 

podle § 60 písm. b) zákona a Úmluvy ILO č. 161 o závodních 

zdravotních službách.  

Vedle toho část rizik a posuzování zdravotní způsobilosti je 

stanovena jinými právními předpisy (letci, námořníci, železničáři, 

profesionální řidiči), část je ponechána na odborném vyhodnocení 

zaměstnavatelem (viz příloha 2 část II bod 14 vyhlášky). 

Závazný postup při zjišťování zdravotní způsobilosti se však nemůže 

lišit od postupů stanovených v § 7 vyhlášky, neboť při posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci musí být posuzovaná osoba posouzena 

komplexně ke všem rizikovým faktorům, které se při výkonu její 

práce vyskytují. 

 
Zásadní připomínka Připomínka k ust. § 2 odst. 2 

Navrhované znění neodůvodněně omezuje poradenství a dohled 

lékaře, který pracovnělékařské služby poskytuje tím, že 

smluvně budou vymezeny konkrétní činnosti, na něž dohled a 

poradenství lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby 

dopadají. Která smluvní strana ponese odpovědnost za 

vymezení konkrétních činností v případě excesu spočívající v 

opomenutí konkrétní činnosti, kterou zaměstnavatel, byť třeba 

okrajově, vykonává? 

 

Česká lékařka považuje za žádoucí ponechat plně v 

kompetenci lékaře poskytujícího pracovnělekařské služby 

dozorovou a konzultační činnost v obecné rovině v rámci 

smluvního vztahu, nikoliv v povinně smluvně taxativně 

vymezeném rozsahu činností. Česká lékařská komora trvá 

na přepracování ustanovení ve výše uvedeném smyslu.  

Připomínka přijata 

Ustanovení § 2 odst. 2 bylo vypuštěno. Viz výše vyhodnocení 

obdobné připomínky Ministerstva vnitra.  
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Zásadní připomínka Připomínka k ust. § 12 odst. 4 písm. b) 

Zcela nepochopitelně je do prováděcího předpisu vloženo 

ustanovení, které výslovně stanoví, že výpis ze zdravotnické 

dokumentace není třeba požadovat, uplynula-li od vydání 

posledního lékařského posudku doba kratší než 6 měsíců. Jedná 

se o neodůvodněný zásah (omezení) do poskytování 

zdravotních služeb, neboť pouze lékař poskytující 

pracovněprávní služby může kvalifikovaně rozhodnout o 

rozsahu informací a druhu vyšetření, jež jsou nezbytné pro 

konkrétní posudek v konkrétním případě, a to i s přihlédnutím k 

odpovědnosti posuzujícího lékaře za vystavený lékařský 

posudek. Rovněž není jasno, z jakých úvah předkladatel 

vycházel, neboť během 6 měsíců se může zdravotní stav 

posuzované osoby diametrálně změnit. Toto ustanovení je proti 

smyslu a účelu pracovnělékařských služeb, neboť pouze 

posuzující lékař může rozhodnout v konkrétním případě o 

rozsahu informací nezbytných pro vydání lékařského posudku. 

 

Česká lékařská komora trvá z výše uvedeného důvodu na 

vypuštění věty za středníkem v ust. § 12 odst. 4 písm. b) 

 

Připomínka nepřijata.  

V případě vypuštění nebude naplněno zmocnění podle § 60 a lékaři 

budou muset výpis ze zdravotnické dokumentace vyžadovat, neboť § 

42a odst. 3 zákona stanoví, že důvody, kdy není třeba požadovat 

výpis ze zdravotnické dokumentace, stanoví prováděcí právní 

předpis (viz § 60 zákona). 

Vyhláška stanoví pouze možnost, že výpis v daném případě není 

povinné požadovat. Zůstává však na volní úvaze posuzujícího lékaře 

rozhodnout, že výpis bude požadovat i tehdy, bude-li mít k dispozici 

výpis ne starší než 6 měsíců. 

 

 

Česká lékárnická komora 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Česká stomatologická komora 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Kancelář Veřejného ochránce práv 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Kancelář prezidenta republiky 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Kancelář Poslanecké sněmovny 
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 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Kancelář Senátu 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

Nejvyšší soud 

 Bez připomínek. 

 

 

Nejvyšší správní soud 

 Bez připomínek. 

 

 

Odbor vládní legislativy ÚV, Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu – pro informaci 

 Vyjádření nebylo předloženo. 

 

 

 

 

V Praze 18. prosince 2017 

Vypracoval: Podpis: 
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