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II. 

Odůvodnění 

 
I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů  

 

Návrh vyhlášky Ministerstva vnitra o zdravotní způsobilosti,  

 (dále jen „vyhláška“) je předkládán na základě zmocnění obsaženého v § 15 odst. 6 a § 79 

odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o prováděcí předpis, který je společný pro Ministerstvo 

vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, Generální 

inspekci bezpečnostních sborů a zpravodajskou službu (legislativní zkratka „zpravodajská 

služba“ zavedena v zákoně č. 361/2003 Sb. pro Bezpečnostní informační službu a Úřad 

pro zahraniční styky a informace). Vyhláškou se ruší vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní 

způsobilosti, vyhláška č. 407/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní 

způsobilosti, vyhláška č. 334/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní 

způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb., a vyhláška č. 46/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 393/2006 Sb. již byla několikrát novelizována a danou problematiku řešila dosud.  

 

Vzhledem k množství změn a s ohledem na požadavek přehlednosti bylo přistoupeno 

k vydání nové vyhlášky o zdravotní způsobilosti. 

 

V předloženém návrhu Ministerstvo vnitra reaguje na požadavek nutnosti přistupovat 

k posuzování zdravotní způsobilosti občanů a příslušníků méně plošně, aby bylo možné 

využít individuální pracovní potenciál těch občanů a příslušníků, kteří neprovádějí rizikové 

operace nebo výkonné činnosti, s jejichž pozicí je spojena odpovědnost za organizaci a řízení 

služby a vyžaduje tak rozsáhlé znalosti a vyšší kvalifikaci. Vyhláška reflektuje skutečnost, 

že vlastnosti, vědomosti nebo schopnosti jedince mohou být pro bezpečnostní sbory 

mimořádně přínosné a posuzovaná zdravotní hlediska lze vyhodnocovat v možném 

přijatelném rozmezí. 

 

V oblasti medicíny jde o zpřesňující formulace a případné další rozdělení názvů nemocí, 

stavů a vad a přidružených zdravotních problémů, kdy je zohledněna nová dnes používaná 

nomenklatura. Ta klade důraz na úroveň funkčnosti orgánů po probíhajícím či prodělaném 

onemocnění podle tíže, průběhu nebo vážnosti následků nebo případných komplikací. Příloha 

č. 1 oddíl III vyhlášky odpovídá posledním odborným poznatkům a znalostem a zpřesňuje 

lékařům časové úseky nebo formy onemocnění pro vytvoření jednoznačného lékařského 

názoru při posuzování zdravotního stavu. Příloha č. 1 je upravena tak, aby reagovala na 

současné vědecké a moderní poznatky medicíny, jež mají vliv na hodnocení nemocí, stavů a 

vad a přidružených zdravotních problémů. Při posuzování zdravotního stavu nově dojde 

u některých nemocí a stavů ke zkrácení doby, po kterou lze danou nemoc či poruchu zdraví 

posuzovat či sledovat. 

 

V řadě případů dochází ke zmírnění zdravotní klasifikace podle jednotlivých sloupců 

citované přílohy. Nicméně v některých případech naopak dochází ke zpřísnění požadavků 

kladených na příslušníky v rámci zdravotní způsobilosti pro výkon služby, např. zpřísnění 
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kritéria pro posuzování skupin osob špatně reagujících na odvykání alkoholu nebo jiných 

psychoaktivních látek.  

 

 Vyhláška dále reaguje na novelizaci některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a novelizaci dalších 

zákonů, provedenou zákonem č. 202/2017 Sb., účinným od 1. 11. 2017. Jedná se zejména 

o vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti, jejich obsah a platnost, provádění 

pracovnělékařských prohlídek, při nichž je zjišťován zdravotní stav občanů a příslušníků, 

zpřesnění posudkového závěru s ohledem na nově stanovenou podmínku pro výkon služby, 

která je stanovena poprvé, a podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel 

uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo 

zdravotnického prostředku. 

 

Vyhláška dále reaguje na úpravy v katalogu činností v bezpečnostních sborech, k nimž 

došlo s účinností k 1. 1. 2018 na základě nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení 

vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým 

se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dalším důvodem navrhované změny jsou legislativně technické úpravy vyhlášky 

a sjednocení užívané terminologie v rámci vyhlášky a zákona č. 373/2011 Sb.  

 

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání   
  

Vyhláška se vydává v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 15 odst. 6 a § 79 

odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., podle něhož Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem 

financí, Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskou službou, Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam nemocí, stavů 

nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost občana pro výkon služby, obsah 

lékařských vyšetření, náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a dobu jeho 

platnosti a dále seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní 

způsobilost příslušníka pro výkon služby, druhy, obsah a četnost lékařských prohlídek, obsah 

lékařských vyšetření, náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a dobu jeho 

platnosti.  
  

Jedná se o vyhlášku, která bude vydána v působnosti více orgánů. Ministerstvo vnitra 

v dohodě s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí, Ministerstvem zdravotnictví, 

Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskou službou. Předkladatel si je vědom, 

že zmocnění uvedené ve shora citovaných ustanoveních zákona č. 361/2003 Sb. není 

v souladu s čl. 49 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, ale náprava tohoto stavu by 

vyžadovala novelizaci zákona. 

 

Navrhovaná právní úprava se zejména vztahuje na přílohu č. 1 oddíl III - Podmínky 

pro stanovení zdravotní klasifikace, která obsahuje zpřesňující formulace a další rozdělení 

názvů nemocí, stavů nebo vad. Dále na úpravu přílohy č. 1 oddíl II, v němž je stanoven 

Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby 

v bezpečnostních sborech, a to v souvislosti se změnami v katalogu činností v bezpečnostních 

sborech, k nimž došlo s účinností k 1. 1. 2018 na základě nařízení vlády č. 399/2017 Sb. Dále 

se vztahuje na aktualizaci příloh č. 2 až č. 4, tj. lékařského vyšetření a lékařských posudků 
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o zdravotní způsobilosti. Současně se v ní promítá novelizace některých ustanovení zákona 

č. 373/2011 Sb. a některých dalších zákonů, provedená zákonem č. 202/2017 Sb. 

  

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné 

právní zásady práva Evropské unie se na předmět úpravy regulovaný návrhem vyhlášky 

nevztahují. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

 Vyhláška č. 393/2006 Sb. nezohledňuje vývoj na poli současné medicíny a medicínského 

práva. Neodpovídá posledním poznatkům odborných znalostí a formám onemocnění 

pro formulaci jednoznačného lékařského názoru při posuzování zdravotního stavu. 

 

 Přílohy vyhlášky č. 393/2006 Sb. - Lékařské posudky obsahují odkazy na již zrušený 

zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, s čímž souvisí 

i zastaralá používaná terminologie v této vyhlášce.  

 

Současně je nutné reagovat na změny přijaté zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění 

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

a některé další zákony (účinnost od 1. 11. 2017).  

 

Dále je nutné reagovat na úpravy v katalogu činností v bezpečnostních sborech, k nimž 

došlo s účinností k 1. 1. 2018 na základě nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení 

vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým 

se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky a dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  

a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje navýšení finančních dopadů na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty oproti dopadům současným.  

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky 

ani do oblasti životního prostředí. 

 

V souvislosti s vyhláškou se nepředpokládají dopady na rodiny nebo specifické skupiny 

obyvatel ani ostatní dopady v sociální sféře s výjimkou předpokládaných pozitivních dopadů 

na osoby, kterým lze vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti s podmínkou, která 

je v posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého 

kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku.  
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Současný právní stav a navrhovaná právní úprava nemají bezprostřední ani sekundární 

dopady na rovnost různých skupin obyvatel a nevedou k diskriminaci, neboť nijak nerozlišují 

ani neznevýhodňují a nestanovují pro žádnou skupinu obyvatel odlišné podmínky. 

Navrhovaná úprava nijak nediskriminuje muže ani ženy. 

 

Současná právní úprava naopak bere v úvahu fyziologické rozdíly mezi muži a ženami. 

Rozdíly v právní úpravě jsou založeny na uznávání růzností těchto pohlaví (např. předpoklad 

gynekologické prohlídky u žen).  

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů  

 

S přijetím navrhované právní úpravy nejsou spojena opatření, ve kterých by bylo možné 

spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. Předmětem navrhované právní 

úpravy není vedení zdravotnické dokumentace. Vedení zdravotnické dokumentace, nahlížení 

do ní, její uložení, pořízení výpisů a kopií z ní, její obsah a další, upravují jiné právní předpisy 

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

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve 

znění pozdějších předpisů). Citlivé osobní údaje nejsou na lékařském posudku o zdravotní 

způsobilosti uváděny. Navrhovaná úprava je tak v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.  

 

8.    Zhodnocení korupčních rizik 

 

Vzhledem k obsahu právní úpravy nejsou s přijetím návrhu vyhlášky spojena opatření, 

ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční rizika.  

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Dá se předpokládat, že reakcí na potřebu individuálního posuzování zdravotní 

způsobilosti bude navýšení zdravotně způsobilých příslušníků, čímž dojde ke stabilizaci 

zajišťování bezpečnosti v České republice.  

 
 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1  

Stanoví se druhy pracovnělékařských prohlídek. Upravuje se zjišťování zdravotního stavu 

a zdravotní způsobilosti občanů a příslušníků. Je umožněno nahradit výpis ze zdravotnické 

dokumentace za účelem posouzení zdravotního stavu příslušníka v rámci pracovnělékařské 

prohlídky „potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické 

dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu (potvrzení o nezměněném zdravotním stavu)“, 

a to v souladu se zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění s účinností od 1. 11. 2017 zákon 

č. 373/2011 Sb. Odkazuje se na přílohu č. 1 vyhlášky, která stanoví podmínky pro stanovení 

zdravotní klasifikace. 

Dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti na terminologii užívanou zákony 

č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. 
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K § 2 

Upravuje se provádění vstupních prohlídek u občanů před přijetím do služebního poměru. 

Dále se upravuje provádění vstupních prohlídek u příslušníků. Oproti dosavadní vyhlášce 

č. 393/2006 Sb. se nově stanoví provádění vstupních prohlídek u příslušníka 

před ustanovením na služební místo u jiného bezpečnostního sboru, a to s ohledem 

na rozdílné podmínky posouzení zdravotní způsobilosti v jednotlivých bezpečnostních 

sborech. Stanoví se postup při provádění vstupních prohlídek občanů a příslušníků, zejména 

rozsah vyšetření prováděných při vstupních prohlídkách občanů a příslušníků, a to např. 

ve vztahu k příloze č. 2 vyhlášky. 

Dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti na terminologii užívanou zákony 

č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. 

  

K § 3 

Upravuje se provádění periodických prohlídek. Stanoví se, že periodická prohlídka se provádí 

u příslušníků, kteří jsou ustanoveni na služebním místě jednou za 2 roky ode dne vydání 

lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze vstupní nebo poslední periodické prohlídky. 

Stanoví se postup při provádění periodických prohlídek příslušníků, zejména rozsah vyšetření 

prováděných při periodických prohlídkách příslušníků, a to např. ve vztahu k příloze č. 2 

vyhlášky. 

Dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti na terminologii užívanou zákony 

č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. 

 

K § 4 

Upravuje se provádění mimořádných prohlídek u příslušníků, a to za účelem zjištění 

a posouzení toho, zda došlo nebo nedošlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti 

pro výkon služby na služebním místě. Stanoví se, ve kterých případech je nutné u příslušníků 

provést mimořádnou prohlídku, a dále se stanoví okruh subjektů oprávněných požádat 

o provedení mimořádné prohlídky. 

Dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti na terminologii užívanou zákony 

č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. 

 

K § 5 

Upravuje se provádění výstupních prohlídek u příslušníků v době ukončení výkonu služby. 

Stanoví se, ve kterých případech se výstupní prohlídka u příslušníků provádí, a dále se stanoví 

rozsah vyšetření prováděných při výstupních prohlídkách příslušníků.  

Dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti na terminologii užívanou zákony 

č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. 

 

K § 6 

Upravuje se vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb po provedení pracovnělékařských prohlídek občanů nebo 

příslušníků. Stanoví se, v jakém případě se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

nevydává; v těchto případech se postupuje v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. c) 

vyhlášky 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), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. Ohledně náležitostí lékařského 

posudku o zdravotní způsobilosti se odkazuje na vzory uvedené v příloze č. 3 a č. 4 vyhlášky.  

Dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti na terminologii užívanou zákony 

č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. 
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K § 7 

Přechod na novou právní úpravu v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti se navrhuje 

upravit tak, aby se řízení, která nebyla ukončena před účinností této vyhlášky, dokončila 

podle dosavadní právní úpravy. 

 

K § 8 

Vyhláška č. 393/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vzhledem k množství změn 

a s ohledem na požadavek přehlednosti zrušuje. 

 

K § 9 

Účinnost novely se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení, aby byl dostatečný prostor 

především pro zohlednění nově navrhovaných vzorů lékařských posudků v praxi. 

 

K příloze č. 1 

Stanoví se podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace. 

 

a) oddíl I  

 

Upravuje se zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních 

problémů, její členění podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III a přiřazení klasifikační 

značky A, C a D odpovídající příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka 

pro výkon služby na služebním místě.  

 

b) oddíl II 

 

Upravuje se Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby 

v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech. 

Seznam se upravuje zejména v souvislosti se změnami v katalogu činností v bezpečnostních 

sborech, k nimž došlo s účinností k 1. 1. 2018 na základě nařízení vlády č. 399/2017 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády 

č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění 

pozdějších předpisů. Do jednotlivých sloupců se zařazují nové činnosti a promítají změny 

či zrušení činností, dochází k doplnění činností, které nebyly ve výčtu obsaženy, opravě chyb 

atd. Oproti dosavadní vyhlášce č. 393/2006 Sb. tak dochází u jednotlivých bezpečnostních 

sborů zejména k následujícím úpravám:  

Celní správa České republiky 

- úprava činností v tarifních třídách asistent a vrchní asistent ve specifických činnostech, 

nově je v tarifní třídě asistent 5 bodů, v tarifní třídě vrchní asistent pouze 4 body, 

všechny činnosti pod body 1 až 5 v tarifní třídě asistent a pod body 1 až 4 v tarifní 

třídě vrchní asistent se posuzují podle sloupce II, 

- zrušení činností v tarifních třídách inspektor a vrchní rada ve specifických činnostech, 

nově je v tarifní třídě inspektor pouze 10 bodů a v tarifní třídě vrchní rada pouze 1 

bod, proto se body 11 a 12 v tarifní třídě inspektor ve sloupci II a III zrušují a bod 2 

v tarifní třídě vrchní rada ve sloupci III se rovněž zrušuje, 
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- zrušení činností v tarifních třídách asistent a inspektor v ostatních činnostech – 

činnosti ve správě – nově je v tarifní třídě asistent pouze 1 bod a v tarifní třídě 

inspektor pouze 2 body, proto se body 2 v tarifní třídě asistent a 3 v tarifní třídě 

inspektor ve sloupci III zrušují,  

- zrušení tarifní třídy vrchní asistent v ostatních činnostech – činnosti ve správě – včetně 

činností pod body 1 až 3, proto se tarifní třída včetně bodů 1 až 3 ve sloupci III 

zrušuje, 

- zrušení činnosti v tarifní třídě komisař v ostatních činnostech – správní činnosti – nově 

jsou v tarifní třídě komisař pouze 2 body, proto se bod 3 ve sloupci III zrušuje,  

- úprava činnosti v bodě 13 v tarifní třídě vrchní inspektor ve specifických činnostech, 

činnost se posuzuje podle sloupce III, 

- úprava činností v tarifní třídě vrchní komisař ve specifických činnostech, nově jsou 

v tarifní třídě body 10 a 11, činnosti pod body 10 a 11 se posuzují podle sloupce III, 

-  úprava činností v tarifní třídě rada ve specifických činnostech, nově je v tarifní třídě 

11 bodů, všechny činnosti pod body 1 až 11 se posuzují podle sloupce III, 

- nové činnosti pod bodem 2 a 3 v tarifní třídě rada v ostatních činnostech – činnosti 

ve správě se posuzují podle sloupce III,  

- nová činnost pod bodem 3 v tarifní třídě vrchní komisař v ostatních činnostech – 

činnosti ve výchově a vzdělávání se posuzuje podle sloupce III, 

- nové činnosti pod bodem 1 v ostatních činnostech – činnosti v oboru informačních 

a komunikačních technologií - v nových tarifních třídách vrchní komisař a rada 

se posuzují podle sloupce III; 

- přeřazení některých činností do jiných sloupců, přestože k jejich úpravě na základě 

výše uvedené novely katalogu činností v bezpečnostních sborech nedochází, resp. 

dochází k minimální modifikaci; lze konstatovat, že vesměs dochází ke zmírnění 

klasifikace, neboť i některé činnosti původně zařazené ve sloupci II se zařazují do 

sloupce III, např. činnosti pod body 1 a 3 ve specifických činnostech v tarifní třídě 

inspektor, činnosti pod body 5, 10, 11 ve specifických činnostech v tarifní třídě vrchní 

inspektor a činnost pod bodem 1 v ostatních činnostech ve výchově a vzdělávání 

v tarifní třídě vrchní komisař. 

Vězeňská služba České republiky 

- podle sloupce II se posuzují nové činnosti ve specifických činnostech pod bodem 6 

v tarifní třídě vrchní referent, pod bodem 6 a 7 v tarifní třídě asistent, pod bodem 8 

v tarifní třídě vrchní asistent, pod bodem 6 v tarifní třídě inspektor, pod bodem 5 a 6 

v tarifní třídě vrchní inspektor, 

- podle sloupce III se posuzují nové činnosti ve specifických činnostech pod bodem 7, 

8, 9 v tarifní třídě komisař, pod bodem 6 a 7 v tarifní třídě vrchní komisař, pod bodem 

6 až 9 v tarifní třídě rada; 

- doplňují se činnosti dosud ve výčtu neuvedené – podle sloupce II se posuzuje činnost 

ve specifických činnostech pod bodem 4 v tarifní třídě vrchní inspektor, podle sloupce 
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III se posuzuje činnost ve specifických činnostech pod bodem 6 v tarifní třídě komisař, 

pod bodem 5 v tarifní třídě vrchní komisař, pod bodem 5 v tarifní třídě rada a činnost 

pod bodem 3 v ostatních činnostech – další činnosti - v tarifní třídě vrchní komisař. 

Policie České republiky 

- doplňuje se výjimka u vykonávaných činností u inspektora v bodě 5 a to -  

s výjimkou inspektorů SPJ s činností převážně administrativního charakteru 

- podle sloupce II se posuzují nové činnosti ve specifických činnostech pod 

bodem 1, 2 a 3 v nové tarifní třídě referent, pod bodem 5 v tarifní třídě vrchní referent, 

pod bodem 14 v tarifní třídě komisař; nové činnosti v ostatních činnostech – dopravní 

činnosti – pod bodem 2 v tarifní třídě vrchní inspektor a pod bodem 2 v tarifní třídě 

vrchní komisař; nové činnosti v ostatních činnostech – činnosti ve výchově a 

vzdělávání – pod bodem 3 v tarifní třídě vrchní inspektor, pod bodem 5 v tarifní třídě 

komisař a pod bodem 4 v tarifní třídě vrchní komisař, 

- podle sloupce III se posuzují nové činnosti ve specifických činnostech pod 

body 18, 19 a 20 v tarifní třídě vrchní inspektor, pod bodem 14 v tarifní třídě vrchní 

komisař, pod bodem 14 v tarifní třídě rada, pod bodem 4 a 5 v tarifní třídě vrchní rada; 

nové činnosti v ostatních činnostech – činnosti ve správě – pod bodem 5 v tarifní třídě 

vrchní komisař a pod bodem 3 v tarifní třídě rada; nové činnosti v ostatních činnostech 

– provozně technické činnosti – pod bodem 2 v tarifní třídě vrchní inspektor; nové 

činnosti v ostatních činnostech – činnosti ve výchově a vzdělávání – pod bodem 4 

v tarifní třídě vrchní inspektor, pod bodem 6 v tarifní třídě komisař, pod bodem 5 

v tarifní třídě vrchní komisař a pod bodem 4 v tarifní třídě rada; 

- ve sloupci II dochází k opravě chyby  - ve specifických činnostech v tarifní 

třídě vrchní inspektor se bod 7 nahrazuje bodem 17, činnost pod bodem 7 je 

posuzována dle sloupce I, ve sloupci II byla uvedena duplicitně, naopak činnost pod 

bodem 17 nebyla uvedena v žádném ze sloupců; 

- v nadpisech jednotlivých sloupců se zrušuje text „jako jiný zvláštní 

požadavek“, který je obsažen pouze v nadpisech v části Policie České republiky, čímž 

dochází ke sjednocení textu s ostatními bezpečnostními sbory, jiný zvláštní požadavek 

je definován v ustanovení § 19 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

- výše uvedenou novelou byly do katalogu činností v bezpečnostních sborech 

doplněny nové činnosti pouze ve specifických činnostech, a to činnosti pod body 2 a 3 

v tarifní třídě asistent, pod bodem 4 v tarifní třídě vrchní asistent a pod bodem 4 a 5 

v tarifní třídě vrchní asistent, všechny tyto činnosti budou posuzovány dle sloupce III, 

k úpravě jednotlivých sloupců tedy nedochází, vzhledem ke skutečnosti, že podle 

sloupce III se posuzují všechny činnosti neuvedené ve sloupci I nebo II; 

- do sloupce II v tarifní třídě vrchní referent ve specifických činnostech se doplňuje bod 

2, tedy podle sloupce II bude posuzována činnost „řízení vozidel s maximální 

přípustnou hmotností vyšší než 3500 kilogramů při hasebních a záchranných pracích 

nebo mimořádných událostech včetně jejich běžné údržby a drobných oprav“, a to  

z důvodu odstranění nerovnováhy v požadavcích na zdravotní způsobilost u osob 

vykonávajících činnosti podle bodu 1 „provádění hasebních a záchranných prací 
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při zásahu“ a podle bodu 2 v dané tarifní třídě, neboť tyto profese (bod 1 hasiči, bod 2 

hasiči-strojní služba) se v praxi částečně překrývají.  

Generální inspekce bezpečnostních sborů 

- podle sloupce II se posuzuje nová činnost ve specifických činnostech pod bodem 1 

v nové tarifní třídě inspektor,  

- podle sloupce III se posuzují nové činnosti ve specifických činnostech pod bodem 14 

a 15 v tarifní třídě rada. 

Nově zařazované činnosti zpravidla svou náročností korespondují s ostatními činnostmi 

zařazenými do stejného sloupce v rámci jednotlivých bezpečnostních sborů, resp. nové 

obdobné činnosti u jednotlivých bezpečnostních sborů jsou posuzovány podle stejného 

sloupce.  

c) oddíl III 

 

Stanoví se zdravotní klasifikace nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů. 

Dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti na terminologii užívanou zákony 

č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. Oddíl III je upraven tak, aby reagoval na současné vědecké 

a moderní poznatky medicíny na hodnocení nemocí a zdravotních vad. 

 

K příloze č. 2 

Stanoví se náležitosti lékařského vyšetření. Zejména se jedná o druhy a rozsah vyšetření 

občanů a příslušníků, uvedení pro jaký výkon služby na služebním místě je občan nebo 

příslušník zařazen, s uvedením sloupce zdravotní klasifikace, podle kterého má být občan 

nebo příslušník posuzován poskytovatelem pracovnělékařských služeb; dále se jedná o závěr 

poskytovatele pracovnělékařských služeb podle přílohy č. 1 oddíl III vyhlášky. Současně se 

upravuje část lékařského vyšetření, která obsahuje údaje vztahující se k občanovi nebo 

příslušníkovi a kterou občan nebo příslušník podepisuje. Upravuje se postup poskytovatele 

pracovnělékařských služeb, a to v případech, kdy není v lékařském vyšetření dostatek místa 

pro lékařský záznam občana nebo příslušníka.  

 

K příloze č. 3 

Stanoví se náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí 

k bezpečnostnímu sboru; jednak pro výkon služby v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 

písm. e) a § 15 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., a dále pro výkon služby na služebním místě 

v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. f) citovaného zákona. Upravuje se posudkový 

závěr posuzované osoby v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb. a zákonem č. 373/2011 Sb. 

(§ 69a, § 43 odst. 3). Dále se mimo jiné jako náležitost dotčeného posudku stanoví datum 

ukončení platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je třeba na základě 

zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak 

stanoví jiný právní předpis.  

 

K příloze č. 4 

Stanoví se náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního 

sboru pro výkon služby na služebním místě v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 a odst. 6 

zákona č. 361/2003 Sb. Upravuje se posudkový závěr posuzované osoby v souladu 

s ustanovením § 25 odst. 1 písm. c), § 32 odst. 1 písm. d) a § 42 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 361/2003 Sb. a současně v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb. (§ 69a, § 43 odst. 3). 
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Stanoví se dále posudkový závěr v případech, kdy se jedná o vstupní pracovnělékařskou 

prohlídku příslušníků (§ 43 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.). Jako náležitost dotčeného 

posudku se mimo jiné stanoví datum ukončení platnosti lékařského posudku o zdravotní 

způsobilosti, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní 

způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.  

 

 

V přílohách č. 1 až č. 4 dochází ke sjednocení pojmů v rámci vyhlášky v návaznosti 

na terminologii užívanou zákony č. 373/2011 Sb. a č. 361/2003 Sb. 
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