
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Vyhláška o zdravotní způsobilosti 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 14. 2. 2019, s termínem 
dodání stanovisek do 7. 3. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučujeme již v samotném názvu vyhlášky akcentovat její 
osobní působnost – okruh adresátů je spjat pouze 
s bezpečnostními sbory.  

Akceptováno. 
 
Název vyhlášky upraven na „Vyhláška o zdravotní 
způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech“. 

Ministerstvo 
financí 

1. K § 1 odst. 2: Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti 
doporučujeme toto ustanovení rozdělit na více odstavců (a upravit 
odpovídajícím způsobem křížové odkazy). Obdobná připomínka 
platí i pro § 3. 

Neakceptováno. 
 
Obsahově je připomínka přijatelná. Vzhledem ke 
skutečnosti že § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky obsahuje 3 
věty, rozčlenění textu do více odstavců, z důvodů 
přehlednosti a srozumitelnosti, není nutné. Text § 3 
obsahuje 1 větu. 

Ministerstvo 
financí 

2. K § 7: Na konci textu je třeba za slovo „způsobilosti“ doplnit 
slova „, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky.“ 

Neakceptováno. 
Tato slova jsou nadbytečná v případech, kdy se předpis 
ruší. 

Ministerstvo 
financí 

3. K § 9: Účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit konkrétním 
datem (např. 1. května 2019) – tento způsob je přehlednější a 
uživatelsky komfortnější. 

Neakceptováno. 
Není možné odhadnout, kdy bude vyhláška vydána. 15 
dní je podle názoru předkladatele dostatečná 
legisvakanční lhůta. 

Ministerstvo 
financí 

4. Po formální stránce: Upozorňujeme, že se jedná teprve  
o návrh vyhlášky, a proto je nutno vypustit podpisovou doložku 
„Hamáček v. r.“. 

Akceptováno.  
 

Ministerstvo 
financí 

5. Postrádáme přiloženou závěrečnou zprávu z hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) nebo informaci v 

Vysvětleno. 
Podle aktuálního znění Legislativních pravidel vlády 
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obecné části odůvodnění o udělení výjimky pro její 
nevypracování. Rovněž v materiálu není přiložena předkládací 
zpráva. 

(LPV) ani vzorů materiálu na stránkách vlády není RIA 
povinnou součástí materiálu návrhu vyhlášky. 
Předkládací zpráva bude součástí materiálu 
předkládaného pracovním komisím LRV podle čl. 16 odst. 
7 Legislativních pravidel vlády. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

1) K § 1  
Doporučujeme předkladateli, aby zvážil, zda výčet druhů 
pracovnělékařských prohlídek by neměl být uveden v souladu 
s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Doplněna spojka „nebo“. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

2) K § 2 odst. 2 písm. a) a k § 3 
Příloha č. 2 k vyhlášce hovoří o „lékařských“ vyšetřeních. 
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) návrhu vyhlášky v souvislosti 
s přílohou č. 2 hovoří o „odborných“ vyšetřeních. Obdobně je 
tomu dále např. i v § 3. Doporučujeme proto předkladateli, aby 
věcně zvážil, zda je v uvedeném směru důvodná a vhodná 
rozdílnost pojmosloví vyhlášky a její přílohy. 

Neakceptováno. 
 
„Lékařská vyšetření“ je název formuláře (příloha č. 2 
návrhu). V rámci lékařské prohlídky mohou být stanovena 
další odborná vyšetření. 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

3) K § 7 
Doporučujeme předkladateli, aby na konci textu navrhovaného § 
7 (tj. za slova „podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní 
způsobilosti“) doplnil slova „ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky“.  

Neakceptováno. 
Tato slova jsou nadbytečná v případech, kdy se předpis 
ruší. 

ČMKOS 
(Osobou 
oprávněnou 
k projednání 
námi 
uplatněných 
připomínek je 
JUDr. Petr Šulc, 
právní a 
sociálně 
ekonomické 
oddělení 
ČMKOS, tel.: 
234 462 597, e-
mail: 
pravni@cmkos.

ČMKOS má obecnou připomínku, že předkladatel 
v obecné části odůvodnění uvádí, že si je vědom, že zmocnění 
uvedené v zákoně č. 361/2003 Sb. není v souladu s čl. 49 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, neboť podle tohoto ustanovení nelze 
navrhnout zmocňovací ustanovení, které předpokládá vydání 
vyhlášky například „v dohodě s jiným orgánem“ nebo „po 
projednání s jiným orgánem“. Jde-li o působnost sdílenou dvěma 
orgány, lze výjimečně navrhnout zmocnění k vydání vyhlášky 
společně těmito orgány. Týká-li se věc působnosti více než dvou 
orgánů, je třeba navrhnout zmocnění k vydání nařízení vlády. 

Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky je ale vláda 
oprávněna vydávat k provedení zákona a v jeho mezích nařízení. 
K vydání nařízení vlády tedy není nutné zmocňovací ustanovení 
v zákoně. Proto není jasné, proč předkladatel nepřipravil návrh 
nařízení vlády podle citovaného článku Ústavy České republiky a 

Neakceptováno. 
Zákon jasně stanoví povinnost MV vydat vyhlášku 
(nejedná se o arbitrární právo, ale povinnost). Bez ohledu 
na to, že zákony obecně jsou nadřazeny usnesením vlády 
(jako jsou LPV), MV nenavrhuje jakékoliv ustanovení, 
který by bylo s LPV v rozporu, toto ustanovení je již 
dlouhou dobu součástí zákona. MV pouze plní svou 
povinnost danou zákonem a nijak přitom neporušuje LPV. 
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cz.) omlouvá vydávání vyhlášky v rozporu s čl. 49 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády potřebou novelizace zákona 
č. 361/2003 Sb.  
Z uvedených důvodů proto požadujeme, aby předkladatel připravil 
návrh nařízení vlády, který bude danou problematiku řešit. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

ČMKOS 
 

K § 1 
V odstavci 2 doporučujeme vložit ve větě první za slova 
„zdravotní stav občana“ slova „, který se uchází o přijetí do 
služebního poměru (dále jen „občan“),“. 
Odůvodnění: 
Je žádoucí blíže specifikovat, o jakého občana se jedná. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

Neakceptováno. 
Podle čl. 44 LPV se legislativní zkratka zavádí vždy jen 
pro daný právní předpis; užít ji lze i v prováděcím 
předpise k předpisu, v němž byla zavedena. 
Zákon č. 361/2003 Sb. v ustanovení § 13 zavádí 
legislativní zkratku pro státní občany České republiky, 
kteří mohou být přijati do služebního poměru. 
 

ČMKOS 
 

V odstavci 2 větě třetí doporučujeme slova „na které je nebo má 
být občan nebo příslušník ustaven“ nahradit slovy „na které je 
nebo má být příslušník ustaven anebo na které má být ustaven 
občan“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění uvedeného není jednoznačné a srozumitelné, 
neboť občan není ustaven před absolvováním přijímacího řízení 
na žádné služební místo. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

Neakceptováno. 
Ustanovení je zcela srozumitelné. V aplikační praxi 
nejsou problémy. 

ČMKOS 
 

K § 2 
V odstavci 3 požadujeme nahradit slova „při změně služebního 
zařazení“ slovy „podle odstavce 1 písm. …“ a doplnit příslušná 
písmena, kterých se toto ustanovení týká. 
Odůvodnění: 
Důvodem je jednoznačnost a srozumitelnost právní úpravy. 
 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
V návaznosti na zásadní připomínku Ministerstva 
spravedlnosti byl text § 2 odst. 3 vypuštěn. 
 

ČMKOS 
 

K § 4 odst. 2 
 V zákoně č. 361/2003 Sb. je pojem „přerušení výkonu služby“ 

Neakceptováno. 
Přestávka na jídlo a odpočinek podle § 60 zák. č. 
361/2003 sb., nemá přímou souvislost s  přerušením 
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spojen spíš s přestávkou na jídlo a odpočinek podle § 60. 
V zákoně č. 361/2003 Sb. se ale v případě, že příslušník službu 
nevykonává, používají pojmy „záloha činná“, „záloha pro 
studující“, „záloha zvláštní“, záloha pro přechodně nezařazené“, 
„záloha neplacená“, což jsou případy, kdy příslušník nemůže 
konat službu na služebním místě podle § 28 zákona č. 361/2003 
Sb., a dále například „zproštění výkonu služby“. Je nezbytné 
jednoznačně stanovit, ve kterých případech bude vyžadována 
realizace mimořádné prohlídky. 
Odůvodnění: 
V odstavci 2 je znění písmene c) nesrozumitelné.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

výkonu služby na služebním místě nebo výkonu služby po 
dobu delší než 6 měsíců a následnému posuzování 
zdravotní způsobilosti příslušníků bezpečnostních sborů.  
Jedná se o znění, které obsahovala i předešlá vyhláška 
MV o zdravotní způsobilosti. V aplikační praxi nejsou 
s uvedeným zněním problémy. 

ČMKOS 
 

K § 4 odst. 3 
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a podle čl. 2 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod, lze státní moc uplatňovat jen 
v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 
79 odst. 3 Ústavy České republiky mohou ministerstva vydávat na 
základě a v mezích zákona právní předpisy, jsou-li k tomu 
zákonem zmocněny. V § 4 jde tedy znění odstavce 3 nejen nad 
rámec zmocnění v zákoně, ale je i v rozporu s čl. 79 odst. 3 
Ústavy České republiky, neboť se prováděcím právním 
předpisem zakládá působnost služebního funkcionáře, 
ošetřujícího lékaře a příslušníka, což ale může podle výše 
uvedeného upravovat pouze zákon. Proto požadujeme odstavec 
3 zrušit. 
Odůvodnění: 
Navržená právní úprava je v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy České 
republiky a s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, i v tom 
případě, že by byla problematika upravena nařízením vlády. 
 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno. 
MV může vyhláškou stanovit mimo jiné druhy a četnost 
lékařských prohlídek, ustanovení je tedy zcela v rámci 
zákonného zmocnění. Mimořádná prohlídka se z povahy 
věci musí konat mimořádně, tedy mimo předem 
stanovené termíny, na základě něčího podnětu. 
V návaznosti na § 88 písm. e) zákona č. 361/2003 Sb. lze 
provést na návrh služebního funkcionáře mimořádnou 
prohlídku příslušníka. 
Obdobné ustanovení obsahovala i předešlá vyhláška MV 
o zdravotní způsobilosti. 
 

ČMKOS 
 

K § 5  
Znění odstavce 2 písm. b) je v rozporu se zněním v odstavci 1, 
neboť převedení příslušníka na jiné služební místo nelze 

Akceptováno jinak 
 
Text § 5 odst. 2 písm. b)  byl vypuštěn. 
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považovat za ukončení výkonu služby. Navíc se u příslušníků 
uvedených v odstavci 2 písm. b) provádí vstupní prohlídka, proto 
není jasné, proč má být prováděna také výstupní prohlídka. Je ale 
zřejmě možné souhlasit s výstupní prohlídkou v případě, že 
příslušník ukončí rizikový výkon služby. Proto požadujeme znění 
písmene b) příslušně upravit. 
Odůvodnění: 
Rozpor mezi jednotlivými ustanoveními právní úpravy. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Zbývající text § 5 odst. 2 přesunut do odst. 1 jako věta 
první. 
 
Pozn.: V návaznosti na vypuštění textu § 5 odst. 2 písm. 
b) byl upraven text § 2 odst. 1 písm. b) (vstupní 
prohlídka) takto: 
„b) příslušníka před ustanovením nebo převedením na 
služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní 
požadavek na zdravotní způsobilost.“ 

ČMKOS 
 

K § 6 
Jestliže patří výstupní prohlídka mezi druhy pracovnělékařských 
prohlídek je nezbytné i v tomto případě stanovit alespoň 
náležitosti lékařského posudku, a to zejména v případě, že se 
jedná o příslušníka, který ukončil rizikový výkon služby a je 
převeden na jiné služební místo. Proto požadujeme doplnit do 
předloženého materiálu příslušnou právní úpravu. 
Odůvodnění: 
Chybějící náležitosti lékařského posudku příslušníků. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno. 
 
Zmocňovací ustanovení obsažené v zákoně č. 361 /2003 
Sb. k vydání vyhlášky, která jej provádí, neobsahuje 
zmocnění ke stanovení náležitostí potvrzení o provedení 
výstupní prohlídky. 
Zákon č. 373/2011 Sb. předpokládá v případě provedení 
výstupní prohlídky vydání „potvrzení o provedené 
výstupní prohlídce“ (§ 60 písm. e) ve spojení s  § 69a 
zákona č. 373/2011 Sb.). 
V ustanovení § 17a vyhlášky č. 79/2011 Sb. jsou 
stanoveny náležitosti potvrzení o provedení výstupní 
prohlídky.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
(Projednáním 
připomínek jsou 
pověřeni Jan 
Broz, tel. 221 
997 507, email 
jbroz@msp.justi
ce.cz, a Mgr. 
Milena 
Řeháková, 
LL.M., M.B.A., 

1. Obecně k návrhu vyhlášky 
Ministerstvo spravedlnosti obecně k předloženému návrhu 
vyhlášky konstatuje, že tento obsahuje řadu neopodstatněných 
odchylek od úpravy obsažené v zákoně č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“), a vyhlášky 
č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, ve znění 
vyhlášky č. 436/2017 Sb. (dále jen „vyhláška o 
pracovnělékařských službách), jakož i další koncepční 
nedostatky, na něž v podrobnostech upozorňujeme v níže 
uvedených připomínkách k jednotlivým ustanovením. S ohledem 
na skutečnost, že má být podle zmocňovacích ustanovení 
obsažených v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

Akceptováno částečně – vysvětleno. 
 
Vyhláška je vydávána na základě zmocnění stanoveného 
§ 15 odst. 6 zák. č. 361/2003 Sb., (týká se případného 
vzniku služebního poměru příslušníka bezpečnostního 
sboru a posuzování zdravotní způsobilosti žadatele k 
výkonu služby) a § 79 odst. 6 zák. č. 361/2003 Sb., (týká 
se posuzování zdravotního stavu příslušníka, který již 
službu v bezpečnostním sboru vykonává). 
Jednotlivé připomínky předložené ke konkrétním 
ustanovením návrhu vyhlášky jednotlivými 
připomínkovými místy byly v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení vypořádány. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBE8E2QCT)

mailto:jbroz@msp.justice.cz
mailto:jbroz@msp.justice.cz


Stránka 6 (celkem 35) 

email 
mrehakova@gr
vs.justice.cz.) 
 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů“), předmětná vyhláška vydána v dohodě s dalšími státními 
orgány, mimo jiné rovněž s Ministerstvem spravedlnosti, 
považujeme za nutné, aby se uskutečnilo jednání k předmětnému 
návrhu vyhlášky, na němž by měla být za účasti dotčených 
státních orgánů projednána koncepce návrhu vyhlášky tak, aby 
odpovídala požadavkům všech bezpečnostních sborů, a dále aby 
byly vypořádány připomínky ke konkrétním ustanovením návrhu 
vyhlášky.  
Tato připomínka je zásadní 

 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

2. Obecně k § 1 odst. 2 
Ustanovení, jež svou strukturou sleduje § 1 odst. 2 stávající 
vyhlášky č. 393/2006 Sb.,  
o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 
považujeme za nepřehledné s ohledem na skutečnost, že je 
v jednotlivých větách uvedeného odstavce normován účel 
prohlídky, předmět prohlídky, způsob provedení prohlídky, 
posouzení a závaznost prohlídky. Doporučujeme proto uvedené 
ustanovení rozčlenit do vícero samostatných ustanovení. 

Neakceptováno. 
 
Obsahově je připomínka přijatelná. Vzhledem ke 
skutečnosti že § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky obsahuje 3 
věty (vzhledem k akceptaci připomínky č. 4), rozčlenění 
textu do více odstavců, z důvodů přehlednosti a 
srozumitelnosti, není nutné. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

3. K § 1 odst. 2 větě třetí  
Navrženou dikci předmětného ustanovení, jež stanovuje, na 
základě čeho je posuzována zdravotní způsobilost občana nebo 
příslušníka, považujeme za nevhodnou z následujících důvodů: 
(i) Podle návrhu by jedním z podkladů mělo být „zhodnocení 
zjištěného zdravotního stavu“ 
 a „výsledku pracovnělékařské prohlídky“. Upozorňujeme, že 
podle vyhlášky o pracovnělékařských službách pracovnělékařská  
prohlídka zahrnuje vlastní klinické vyšetření pacienta, sběr 
anamnézy, výsledky dalších odborných vyšetření, zohlednění 
výpisu ze zdravotnické dokumentace a konečně sestavení 
posudkové rozvahy a stanovení posudkového závěru. Zdravotní 
stav je pak zjištěn a zhodnocen teprve po provedení vlastní 
lékařské prohlídky posuzujícím lékařem a dalších odborných 
vyšetření. Stávající textace je tak duplicitní a nepřesná. 

Akceptováno částečně. 
 
(i) Text „pracovně lékařské prohlídky“ v § 1 odst. 2 
nahrazen textem „lékařské prohlídky“. 
 
(ii) Text „registrujícího poskytovatele pracovnělékařských 
služeb“ v § 1 odst. 2 nahrazen textem „registrujícího 
poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství“ 
(Pozn.: Vypořádáno na základě zásadní připomínky 
ministerstva zdravotnictví). 
(iii) Text § 1 odst. 2 věty třetí byl na základě 
akceptovaných připomínek Ministerstva zdravotnictví a 
Ministerstva obrany byl upraven takto: 
 „Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka 
posoudí posuzující lékař na základě zhodnocení 
zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze 
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Navrhujeme proto shora uvedené pojmy nahradit souhrnným 
pojmem „lékařské prohlídky“.  

(ii) Dalším podkladem by měl být „výpis ze zdravotnické 
dokumentace registrujícího poskytovatele pracovnělékařských 
služeb“. Konstatujeme, že český právní řád nedefinuje pojem 
„registrující poskytovatel pracovnělékařských služeb“, když § 3 
odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, 
definuje pouze registrujícího poskytovatele, jímž je poskytovatel 
ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické 
lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo gynekologie a 
porodnictví. Navržené označení proto považujeme za nejasné, 
pročež požadujeme slova „pracovnělékařských služeb“ bez 
náhrady vypustit. 
(iii) Podle návrhu lze výpis ze zdravotnické dokumentace 
registrujícího poskytovatele  
u příslušníka nahradit „potvrzením o nezměněném zdravotním 
stavu“. Upozorňujeme, že uvedená textace nepřesně a neúplně 
parafrázuje § 42a odst. 1 zákona o specifických zdravotních 
službách, na který je současně odkazováno v poznámce pod 
čarou. Ustanovení může kvůli neúplné a chybné transkripci, když 
nejsou uvedeny podmínky, za kterých lze výpis nahradit 
potvrzením, působit zavádějícím dojmem a vyvolávat eventuální 
aplikační konflikty. Požadujeme proto uvedenou podmínku 
z návrhu bez náhrady vypustit, jelikož tato je aplikovatelná přímo 
na základě § 42a odst. 1 zákona o specifických zdravotních 
službách.  
(iv) Návrh vyhlášky používá pojem „nároky“ ve zcela obecné 
rovině, díky čemuž do něj lze zahrnout například i nároky 
bezpečnostní, nároky na fyzickou zdatnost, atd. Požadujeme 
proto analogicky k § 42 odst. 1 písm. c) zákona o specifických 
zdravotních službách tento pojem upřesnit, a vyloučit tak možné 
výkladové rozpory. Navrhujeme proto slova „nároků kladených na 
činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě“ nahradit 
slovy „zdravotní náročnosti a podmínek služby, nebo služby na 

zdravotnické dokumentace registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecného praktického lékařství, výsledku 
pracovnělékařské prohlídky, dalších potřebných 
vyšetření, s přihlédnutím k nárokům kladeným 
na činnosti odpovídající výkonu služby na služebním 
místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník 
ustanoven. Výpis ze zdravotnické dokumentace 
vedené registrujícím poskytovatelem zdravotních 
služeb v oboru praktického lékařství lze nahradit 
potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze 
zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna 
zdravotního stavu.1).“ 
 
 (iv) Neakceptováno. Zdravotní náročnost, včetně 
návaznosti na podmínky, za kterých je činnost 
vykonávána, nebo nároky činnosti na zdraví posuzované 
osoby, jsou mimo jiné zhodnoceny posuzujícím lékařem 
před vydáním lékařského posudku – viz § 42 odst. 1 
písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.  
Připomínka navrhuje obecný pojem „nároky“ nahradit mj. 
obecným pojmem „podmínky“. 
Neshledáváme rozpor s ustanovením § 42 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 373/2011 Sb.  
(Pozn.: Vysvětlení bylo akceptováno v rámci 
vypořádání připomínky předložené ministerstvem 
zdravotnictví). 
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služebním místě“. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto požadujeme, aby 
byla věta třetí § 1 odst. návrhu vyhlášky formulována následovně: 
„Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka se posuzuje na 
základě lékařské prohlídky, posouzení výpisu ze zdravotnické 
dokumentace registrujícího poskytovatele, dalších potřebných 
vyšetření a zdravotní náročnosti a podmínek výkonu služby, nebo 
služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo 
příslušník ustanoven.“ 

Tato připomínka je zásadní 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

4. K § 1 odst. 2 větě čtvrté  
Podle uvedeného ustanovení nelze za zdravotně způsobilou 
uznat posuzovanou osobu, pokud její zdravotní stav nesplňuje 
podmínky pro stanovení zdravotní kvalifikace uvedené v příloze č. 
1 návrhu vyhlášky. Upozorňujeme, že § 15 odst. 1 a § 79 odst. 1 
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
zakládají jistou míru diskrečního oprávnění poskytovatele 
pracovnělékařských služeb, čemuž odpovídá i celková koncepce 
návrhu vyhlášky, když  
v příloze uvedené zdravotní klasifikace považuje „toliko“ za jeden 
z podkladů pro vydání lékařského posudku, tj. pro stanovení 
posudkového závěru o zdravotní způsobilosti. S ohledem na 
uvedenou skutečnost věta čtvrtá návrhu § 1 odst. 2 nekoncepčně 
omezuje zákonem stanovené diskreční oprávnění poskytovatele 
pracovnělékařských služeb, pročež ji navrhujeme bez náhrady 
vypustit. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
V § 1 odst. 2 byla vypuštěna věta poslední „Za zdravotně 
způsobilou nelze uznat posuzovanou osobu, …v příloze 
č. 1 k této vyhlášce.“. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

5. K § 2 odst. 1 písm. a) a b)  
Z návrhu není zcela zřejmý vztah obou písmen. Dle předloženého 
návrhu by fakticky měly být v rámci přijímání nových příslušníků 
provedeny dvě vstupní prohlídky, nejprve vstupní prohlídka podle 
§ 2 odst. 1 písm. a), tj. před vlastním vznikem služebního poměru, 
a následně další vstupní prohlídka před ustanovením již přijatého 
příslušníka na služební místo [§ 2 odst. 1 písm. b)]. Tento postup 

Vysvětleno. 
 
Občan je při přijetí do služebního poměru současně 
ustanoven na služební místo (§ 13 odst. 1 a § 17 odst. 1 
písm. f) zák. č. 361/2003 Sb.). Z uvedeného je zřejmé, že 
§ 2 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky se vztahuje na 
občana před přijetím do služebního poměru a 
ustanovením na služební místo, a to i v případě, že na 
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považujeme na nevyhovující a nehospodárný, nehledě na 
skutečnost, že jím vyhláška odporuje sama sobě, neboť ve výčtu 
posudkových závěrů dle vzorů lékařských posudků možnost 
posouzení zdravotní způsobilosti občana k výkonu služby na 
služebním místě uvádí.  
Požadujeme proto dopracovat § 2 odst. 1 písm. a) návrhu 
vyhlášky tak, aby bylo zřejmé,  
že se uvedené ustanovení vztahuje rovněž na první ustavení 
příslušníka na služební místo.  
Tato připomínka je zásadní 

tomto místě je stanoven „jiný zvláštní“ požadavek na 
zdravotní způsobilost. § 2 odst. 1. písm. b) se vztahuje 
k ustanovení příslušníka, který má být ustanoven na 
služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní 
požadavek na zdravotní způsobilost. Nejedná se o 
duplicitu prohlídek. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

6. K § 2 odst. 1 písm. b)  
Podle předmětného ustanovení se vstupní prohlídka provádí 
rovněž u příslušníka „před ustanovením na služební místo, pro 
které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní 
způsobilost“. Upozorňujeme, že právní předpisy nedefinují pojem 
„jiný zvláštní požadavek“, v důsledku čehož se stává ustanovení 
prakticky neaplikovatelné, což z druhé strany vzhledem k 
obligatornímu provádění vstupních prohlídek v těchto případech 
zakládá právní nejistotu stran správného postupu bezpečnostního 
sboru při zařazování příslušníků na služební místa. Vyhláška o 
zdravotní způsobilosti by měla respektovat v oblasti 
pracovnělékařských služeb známou terminologii. Navrhujeme 
proto převzít formulace známé z vyhlášky o pracovnělékařských 
službách. Vstupní prohlídky by přitom měly být prováděny vždy  
při přeřazování příslušníka na služební místo, k němuž se váží 
rizikové faktory pracovního prostředí dříve nezohledněné, 
případně jejich vyšší intenzita. 
Požadujeme proto nahradit slova „je stanoven jiný zvláštní 
požadavek“ slovy „je stanovena jiná zdravotní náročnost a odlišné 
podmínky výkonu služby. Odlišnými podmínkami se rozumí 
zvýšení počtu rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich 
změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce“. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno.  
Pojem definován v § 19 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. 
Stanovit „jiný zvláštní požadavek na zdravotní 
způsobilost“ na konkrétní systemizované služební místo 
je v pravomoci služebního funkcionáře bezpečnostního 
sboru. 

Ministerstvo 7. K § 2 odst. 2 písm. a)  Akceptováno. 
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spravedlnosti 
 

Považujeme za nevhodné, má-li být posuzujícímu lékaři omezena 
možnost eventuálních dalších vyšetření výčtem přípustných 
vyšetření uvedených v příloze č. 2 návrhu vyhlášky. Za kvalitu 
lékařského posudku a posudkový závěr odpovídá poskytovateli 
posuzující lékař, který může pro správné zhodnocení zdravotního 
stavu potřebovat i vyšetření, která nejsou taxativně vymezena v 
příloze. Uvedené omezení tak lze považovat za nedůvodné.  
Požadujeme proto slova „, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2 
k této vyhlášce“ bez náhrady vypustit.  
Tato připomínka je zásadní 

Text § 2 odst. 2 písm. a) byl upraven takto: 

„a)…jde-li o vstupní prohlídku ……; podle zjištěného 
zdravotního stavu občana nebo příslušníka lze provést i 
jiná odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující 
lékař, nebo“. 

Posuzující lékař má možnost podle zjištěného 
zdravotního stavu občana nebo příslušníka stanovit 
rozsah i jiných odborných vyšetření, než které jsou 
uvedeny v příloze č. 2 (§ 2 odst. 2 písm. a) část za 
středníkem návrhu vyhlášky). 
 

Stejná úprava i v textu § 2 odst. 2 písm. b).  

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

8. K § 2 odst. 2 písm. a) a b) a § 3  
Uvedená ustanovení počítají s možností vydání správního 
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, jenž stanoví rozsah 
odborných vyšetření. Upozorňujeme, že zákonem č. 267/2015 
Sb., jímž došlo s účinností od 1. listopadu 2015 ke změně § 82 
odst. 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
veřejného zdraví“), pozbyly orgány ochrany veřejného zdraví 
pravomoc vydávat uvedená rozhodnutí. Požadujeme proto slova 
„nebo rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví“  
ze shora vypočtených ustanovení bez náhrady vypustit. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
V § 2 odst. 2 písm. a) a b) byla slova „nebo rozhodnutí 
orgánu ochrany veřejného zdraví“ vypuštěna. Obdobně v 
§ 3. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

9. K § 2 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 1 
Podle uvedených ustanovení provádí posouzení zdravotní 
způsobilosti zahrnující provedení klinického vyšetření, vyžádání 
dalších odborných vyšetření nebo sestavení posudkové rozvahy 
poskytovatel pracovnělékařských služeb. Upozorňujeme, že 
poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby 
prostřednictvím svých zdravotnických pracovníků, tedy de facto 
sám přímo zdravotní služby poskytovat nemusí. Podle 

Akceptováno. 
V § 2 odst. 2 písm. a) a b) byla slova „jejichž rozsah 
stanoví poskytovatel pracovnělékařských služeb“ 
nahrazena slovy „posuzující lékař“. 

Obdobně v § 5. 
Dále byla nahrazena slova „poskytovatel 
pracovnělékařských služeb“ textem „posuzující lékař“ v 
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doslovného výkladu navrženého ustanovení by tak vyšetření měla 
provádět například Vězeňská služba ČR, což fakticky není 
přesné, neboť vyšetření provádí jejím jménem konkrétní lékař. 
Doporučujeme proto slova „poskytovatel lékařských služeb“ 
nahradit slovy „posuzující lékař“. 

příloze č. 2 návrhu vyhlášky. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

10. K § 2 odst. 3 a § 5 odst. 2 písm. b)  
Provázání § 2 odst. 3 s § 5 odst. 2 písm. b) je zmatečné. 
Ustanovení § 2 odst. 3 předpokládá, že lékař bude vycházet z 
výsledků výstupní prohlídky podle § 5 odst. 2 písm. b). Podle 
předmětného ustanovení se však výstupní prohlídka v případech 
předvídaných v § 2 odst. 3 neprovádí [viz část věty za 
středníkem: „to neplatí, je-li důvod pro provedení vstupní 
prohlídky podle § 2 odst. 1 písm. d)“].  
Je-li záměrem předkladatele, aby se neprováděly samostatně dvě 
lékařské prohlídky, jedna v rámci výstupní prohlídky u 
dosavadního bezpečnostního sboru a jedna v rámci vstupní 
prohlídky u druhého bezpečnostního sboru, považujeme za 
vhodné formulovat ustanovení tak, že v případě souběhu vstupní 
a výstupní prohlídky se provede pouze jedna lékařská prohlídka, 
ze které bude jednak vydáno potvrzení o provedení výstupní 
prohlídky, a jednak lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v 
rámci vstupní prohlídky. 
Požadujeme proto upřesnění vztahu uvedených ustanovení ve 
smyslu předestřené argumentace. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Ustanovení § 2 odst. 3 a § 5 odst. 2 písm. b) byla 
vypuštěna. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

11. K § 3  
S odkazem na naši argumentaci předestřenou u připomínky č. 7 
požadujeme z návrhu slova „uvedených v příloze č. 2 k této 
vyhlášce“ bez náhrady vypustit. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Text § 3 byl, na základě zásadní připomínky ministerstva 
zdravotnictví, upraven takto: 
 
„Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode 
dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 
ze vstupní nebo poslední periodické prohlídky, v rozsahu 
komplexního fyzikálního vyšetření, 
elektrokardiografického vyšetření, popřípadě dalších 
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odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 k této 
vyhlášce a odborných vyšetření stanovených 
posuzujícím lékařem, a to podle zjištěného zdravotního 
stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby 
na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví 
jinak.“. 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

12. K § 3 
Podle zmocňovacího ustanovení je možné vyhláškou upravit 
četnost provádění pracovnělékařských prohlídek, tj. možnost 
odchýlit se od obecné právní úpravy. Návrh vyhlášky stanovuje, 
že se periodická prohlídka provádí jednou za dva roky ode dne 
vydání lékařského posudku, obecná úprava obsažená v zákoně o 
specifických zdravotních službách  
se tedy v tomto případě neuplatní. 
Návrh však nevylučuje možnost odeslat příslušníka podle § 44 
odst. 5 zákona o specifických zdravotních službách na 
periodickou prohlídku v až devadesátidenním předstihu. Zatímco 
vyhláška o pracovnělékařských službách na tuto eventualitu 
reaguje ustanovením § 11 odst. 6 písm. a) bod 2., podle něhož 
nedochází v takovém případě k narušení již nastavených lhůt pro 
provádění periodických prohlídek, v návrhu vyhlášky o zdravotní 
způsobilosti není obdobné ustanovení obsaženo. V praxi to 
znamená, že lhůta pro provedení periodické prohlídky  
bez dalšího striktně navázaná na vydání lékařského posudku se 
bude posouvat, protože zpravidla nebude nikdy vydán lékařský 
posudek stejného data. Při dřívějším odesílání příslušníků na 
pracovnělékařské prohlídky to pak může vést k bezdůvodnému 
zkracování periodicity prohlídek.  
Požadujeme proto návrh upravit ve smyslu uplatněné připomínky. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 44 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., na které 
je v připomínce odkazováno, stanoví, do kdy lze lékařský 
posudek uplatnit pro účely, pro které byl vydán (do 90 
dnů).  
 
Uplatněná připomínka směrovala k ustanovení § 43 odst. 
2 zákona č. 373/2011 Sb., které stanoví dobu 90 dnů 
před uplynutím platnosti stávajícího lékařského posudku, 
během níž lze provést lékařskou prohlídku posuzované 
osoby, a to pro účely posouzení trvání zdravotní 
způsobilosti. 
Jestliže bude provedena lékařská prohlídka pro potřeby 
posouzení trvání dříve zjištěné zdravotní způsobilosti 
podle § 43 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb. během lhůty 
90 dnů před koncem platnosti stávajícího lékařského 
posudku a nebude shledána změna zdravotní 
způsobilosti posuzované osoby vyžadující vydání 
lékařského posudku se závěrem podle ustanovení § 44 
odst. 4 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., doba platnosti 
stávajícího lékařského posudku se nemění.  
Z uvedeného vyplývá, že periodickou prohlídku lze 
provést ještě před koncem platnosti dosavadního 
lékařského posudku. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

13. K § 4 odst. 1 
Ustanovení stanovuje účel mimořádné prohlídky. Vzhledem k 
tomu, že účel a cíl ostatních prohlídek vyhláška neobsahuje, když 

Akceptováno. 
 
V návaznosti na vypořádání zásadní připomínky MZdr byl 
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tento plyne ze zákonné úpravy, působí toto ustanovení 
nesystematicky a může zakládat zcela zbytečné úvahy směřující 
k vymezení účelu ostatních prohlídek. Doporučujeme proto 
ustanovení z návrhu bez náhrady vypustit. 

§ 4 odst. 1 vypuštěn. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

14. K § 4 odst. 2 písm. a)  
Upozorňujeme, že na ustanovení navázaná poznámka pod čarou 
č. 2 chybně odkazuje na § 82 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně 
veřejného zdraví, jenž však upravuje možnost stanovení řádných 
prohlídek po ukončení činnosti. Odkaz proto považujeme za 
nepřesný, pročež jej doporučujeme z návrhu bez náhrady 
vypustit. 

Akceptováno. 
 
V poznámce pod čarou č. 2 byl vypuštěn text „§ 82 odst. 
2 písm. e)“. V této souvislosti se v § 4 odst. 2 písm. a) 
nahrazují slova „zákon upravující využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření2)“ slovy „atomový zákon2)“. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

15. K § 4 odst. 2 
Výčet důvodů zakládajících nezbytnost odeslání příslušníka na 
mimořádnou prohlídku nelze považovat za dostatečný. Návrh 
ustanovení ve své podstatě pouze kopíruje stávající regulaci, aniž 
by zohledňoval regulaci obsaženou ve vyhlášce o 
pracovnělékařských službách. Tato přitom obsahuje několik 
dalších zásadních důvodů, jejichž smyslem je ochrana zdraví 
posuzovaných osob. Pro zúžení situací, za nichž se mimořádná 
prohlídka povinně koná, není u příslušníků bezpečnostních sborů 
oproti obecné úpravě žádný věcný důvod. 
Zároveň upozorňujeme, že je návrh vyhlášky vnitřně rozporný, 
když dle vzorů lékařského posudku zcela správně umožňuje 
posuzujícímu lékaři zkrátit platnost lékařského posudku, zatímco 
ve výčtu v § 4 odst. 2 tuto skutečnost opomíjí. 
Požadujeme proto do § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky doplnit písmena 
d) až f), která zní:  
„d) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení 
míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována 
zdravotní způsobilost zaměstnance, 

e) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů 
biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů 
jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže 
organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek, 

Vysvětleno. 
 
Navrhovaný text doplnění důvodů pro vykonání 
mimořádné prohlídky v § 4 odst. 2 nelze akceptovat. Není 
zřejmé, při jaké lékařské prohlídce bude zjištěna změna 
zdravotního stavu; dále uvádíme, že návrh vyhlášky 
používá pojem „příslušník“ a „občan“, „služební poměr“ 
„výkon služby“ (zák. 361/2003 Sb.). Nelze použít pojmy 
„pracovní podmínky“, „zaměstnanec“, „způsobilost 
k práci“ apod 
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f) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna 
zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu 
zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta  
pro provedení periodické prohlídky.“ 

Tato připomínka je zásadní 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

16. K § 4  
Považujeme za nezbytné, aby byla právní úprava mimořádných 
prohlídek dopracována o vztah mimořádných prohlídek k ostatním 
druhům prohlídek. Konkrétně považujeme za nutné dopracovat 
návrh § 4 v následujících aspektech: 
(i) Zatímco rozsah všech ostatních pracovnělékařských prohlídek 
je v návrhu vyhlášky stanoven, u mimořádných prohlídek 
nestanovuje návrh vyhlášky jakýkoli rámec jejího rozsahu, což 
považujeme za citelný nedostatek a vybočení ze systematiky 
návrhu vyhlášky. Požadujeme proto vložit do § 4 návrhu vyhlášky 
nové ustanovení, kterým bude upraven rozsah mimořádných 
prohlídek. 
(ii) Návrh vyhlášky neupravuje situaci, kdy bude končit platnost 
lékařského posudku vydaného na základě periodické prohlídky a 
současně nastane důvod pro obligatorní provedení mimořádné 
prohlídky. Považujeme za zbytné s ohledem na ekonomickou, 
časovou a pracovní hospodárnost vyžadovat samostatné 
provedení obou těchto prohlídek. Navrhujeme proto do § 4 návrhu 
vyhlášky vložit nové ustanovení, jež bude upravovat souběh 
mimořádné a periodické prohlídky obdobně, jako ustanovení § 12 
odst. 6 vyhlášky o pracovnělékařských službách. 
(iii) Konečně, návrh rovněž neřeší, zda mimořádná prohlídka 
zasáhne do běhu lhůty pro provedení periodické prohlídky, či 
nikoli. Jestliže bude provedena mimořádná prohlídka v plném 
rozsahu odpovídajícímu periodické prohlídce, například z důvodu 
přerušení výkonu služby po dobu delší než 6 měsíců, není důvod 
lpět na původní lhůtě, a mimořádná prohlídka tak může 
periodickou prohlídku zcela nahradit, díky čemuž může od 
počátku běžet nová lhůta pro provedení periodické prohlídky. 
Obdobně k problematice přistupuje obecná právní úprava, od níž 

Vysvětleno. 
 
(i)- Rozsah mimořádné prohlídky je dán důvodem pro její 
provedení. Stanovit jednotný rozsah pro všechny 
„důvody“ není vhodné. 

 
 (ii)-(iii) – Není jasné, v jakém smyslu je použito slovo 
„souběh“, a v jakých případech se tak provádí pouze 
„rozšířená“ periodická prohlídka, resp. z navrhované 
úpravy vyplývá, že se teoreticky provádí pouze v případě, 
kdy se prohlídky mají konat ve stejný den. S ohledem na 
uvedené by bylo nutné specifikovat pojem „souběh“, a to 
nejlépe prostřednictvím určení konkrétního časového 
intervalu, (např. měsíc, týden, den, v němž bude mít 
souběh obou prohlídek za následek konání pouze 
„rozšířené“ periodické prohlídky). V aplikační praxi nebyly 
shledány problémy. 
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není věcný důvod se odchylovat. 
Požadujeme proto doplnit do § 4 návrhu vyhlášky ustanovení 
upravující shora uvedené problematické aspekty. 
Tato připomínka je zásadní 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

17. K § 5 odst. 1 
Orgán ochrany veřejného zdraví je podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví oprávněn zasáhnout toliko do mimořádné a 
následné prohlídky, nikoli vstupní, periodické nebo výstupní 
prohlídky. Požadujeme proto slova „nebo rozhodnutí orgánu 
ochrany veřejného zdraví“ z návrhu bez náhrady vypustit.  
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Text § 5 odst. 1 „..nebo rozhodnutí orgánu ochrany 
veřejného zdraví..“  byl vypuštěn. 
 
§ 5 nově zní: 
 
„Výstupní prohlídka se provádí před skončením 
služebního poměru. Při výstupní prohlídce se provádějí 
lékařská vyšetření v rozsahu komplexního fyzikálního 
vyšetření posuzujícím lékařem, který popřípadě stanoví 
rozsah dalších odborných vyšetření podle zjištěného 
zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis 
nestanoví jinak.“ 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

18. K § 5 odst. 5 písm. b)  
Podle návrhu by měla být výstupní prohlídka prováděna, mimo 
jiné, při ukončení „rizikového výkonu služby“. Konstatujeme, že 
návrh vyhlášky nedefinuje pojem „rizikový výkon služby“, pročež 
jeho význam není znám. Navrhujeme proto slova „nebo 
ukončením rizikového výkonu služby“ z návrhu bez náhrady 
vypustit.  
Dále v návaznosti na naši připomínku č. 6 požadujeme slova „jiný 
zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost“ nahradit slovy „je 
stanovena jiná zdravotní způsobilost a odlišné podmínky výkonu 
služby“.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. 
 
Text § 5 odst. 2 písm. b) vypuštěn. Text dosavadního § 
5 odst. 2 písm. a) byl přesunut do odst. 1 jako věta první. 
 
(Pozn.: V připomínce je zjevně omylem uveden odkaz k § 
5 odst. 5. § 5 obsahuje pouze dva odstavce) 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

19. K § 6 větě první  
Konstrukci, podle níž vydá poskytovatel pracovnělékařských 
služeb lékařský posudek o pracovnělékařské prohlídce, 
považujeme za nelogickou. Lékařský posudek je výstupem 

Akceptováno. 
 
Text § 6 byl upraven na „Posuzující lékař poskytovatele 
pracovnělékařských služeb vydá na základě lékařské 
prohlídky občana nebo příslušníka lékařský posudek o 
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pracovnělékařské prohlídky a představuje doklad o zdravotní 
způsobilosti posuzované osoby vykonávat definovanou činnost, 
nikoli záznam o vlastní prohlídce. Doporučujeme proto ustanovení 
přeformulovat. 

zdravotní způsobilosti, který obsahuje náležitosti podle 
vzoru uvedeného v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce. Po 
provedení výstupní prohlídky se vydává pouze potvrzení 
o provedení výstupní prohlídky.“ 
(Pozn.: řeší i připomínku č. 20) 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

20. K § 6 věta druhá  
Podle návrhu se při výstupní prohlídce lékařský posudek 
nevydává. Návrh však již nestanoví, zda a případně jaký výstup z 
této prohlídky by měl být vydán. Nepovažujeme za důvodné se v 
tomto ohledu odchylovat od vyhlášky o pracovnělékařských 
službách. Požadujeme proto větu druhou § 6 návrhu vyhlášky 
nahradit větou: „Po provedení výstupní prohlídky se vydává 
potvrzení o provedení výstupní prohlídky.“. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
 
Text § 6 byl upraven na „Posuzující lékař poskytovatele 
pracovnělékařských služeb vydá na základě lékařské 
prohlídky občana nebo příslušníka lékařský posudek o 
zdravotní způsobilosti, který obsahuje náležitosti podle 
vzoru uvedeného v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce. Po 
provedení výstupní prohlídky se vydává pouze potvrzení 
o provedení výstupní prohlídky.“ 
(Pozn.: řeší i připomínku č. 19) 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

21. K příloze č. 1, oddílu I 
Primárním účelem pracovnělékařských služeb je posouzení 
zdravotní způsobilosti k práci nebo službě, přičemž je povinností 
lékaře kompletně zjistit v potřebném rozsahu zdravotní stav 
posuzované osoby a na základě toho poté porovnat schopnost 
organismu dostát zdravotním nárokům na něj kladených 
vykonávanou činností. Dané posouzení je plně v působnosti 
posuzujícího lékaře. 
Svázání posudkové úvahy lékaře, který odpovídá za správnost 
posudkového závěru, rigidním výčtem nemocí a stavů, na jejichž 
základě je vyloučena nebo omezena zdravotní způsobilost bez 
vlastní znalosti konkrétních podmínek výkonu služby, zásadním 
způsobem zasahuje do posudkové péče, a de facto ji ve své 
podstatě vylučuje. Pokud totiž lékař zjistí konkrétní onemocnění, 
tak bez dalšího by měl rozhodnout podle klasifikační značky, 
přestože by podmínky výkonu služby posuzované osobě jakkoli 
nebránily v jejím reálném výkonu. Z tohoto úhlu pohledu by pak 
neměl být ani vydán lékařský posudek, protože lékař v daném 
případě žádnou zdravotní způsobilost neposuzuje, pouze na 
základě zjištění jediného onemocnění přiřazuje dle předem 
stanoveného schématu zdravotní klasifikaci. Je tedy zřejmé, že je 

Vysvětleno. 
 
Navrhované zrušení „stanovování zdravotní klasifikace“ 
není ve specifických podmínkách výkonu služby 
příslušníků bezpečnostních sborů akceptovatelné.  Úkoly, 
které bezpečnostní sbory plní a zajišťují, vyžaduji 
specifické nároky na zdravotní způsobilost a tím i její 
posuzování. 
 
Nejedná se o rigidní přiřazení, ale jeho významem je 
udržení jednotnosti v přístupu posuzování jednotlivých 
nemocí všemi posuzujícími lékaři.  
Posuzující lékař je při provádění pracovnělékařské 
prohlídky oprávněn provádět: zjišťování 
anamnestických dat, komplexní fyzikální vyšetření, 
popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je 
uveden v příloze č. 2  návrhu vyhlášky, či jiná 
odborná vyšetření stanovená posuzujícím lékařem 
podle zjištěného zdravotního stavu a nároků 
vyplývajících z výkonu služby na služebním místě.  
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tímto způsobem zasahováno do základních zásad posudkové 
péče plynoucích ze zákona o specifických zdravotních službách, 
k čemuž není zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, dáno zmocnění. 
Současně jsme nuceni konstatovat, že návrhy zdravotní 
klasifikace nesledují vývoj a možnosti současné medicíny a ve 
svém důsledku pak posuzované osoby diskriminují. 
V návaznosti na výše uvedené dlouhodobě rozporujeme otázku 
stanovování zdravotní klasifikace a navrhujeme její zrušení. 
Tato připomínka je zásadní 

Zdravotní klasifikace se člení podle zdravotní náročnosti 
na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, 
která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana 
nebo příslušníka pro výkon služby v bezpečnostním 
sboru, a jsou jedním z podkladů pro vydání 
lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. 
Posuzující lékař má možnost na výběr klasifikační 
značky, což mu umožňuje individuální posouzení 
zdravotního stavu.  

Nutno konkretizovat, které návrhy zdravotní klasifikace 
nesledují vývoj a možnosti současné medicíny. 
 
 
Trváme na koncepci návrhu vyhlášky, včetně přílohy č. 1.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

22. K příloze č. 1, oddílu I odst. 2 
Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti je 
ve vztahu k posudkové činnosti nevypovídající, neboť tyto činnosti 
nejsou definovány rizikovými faktory pracovního prostředí. To 
znamená, že mohou být vykonávány za různých podmínek, k 
nimž je třeba v konkrétním případě přihlížet a hodnotit je. 
Požadujeme nahradit slova „neschopnost pro výkon činnosti ze 
Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti 
pro výkon služby v bezpečnostních sborech uvedeném v oddílu II“ 
slovy „posuzující lékař podmínku, za které je občan nebo 
příslušník schopen vykonávat službu nebo službu na služebním 
místě. Takto stanovená podmínka nesmí překračovat rámec 
vymezení rizikových faktorů a podmínek výkonu práce a 
současně nesmí výkon služby na služebním místě znemožňovat“. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
 
„Podmínky výkonu služby“ nebo případně „rizikové 
faktory“ nelze obecně přiřadit k jednotlivým 
činnostem. Vyplývají z konkrétních podmínek výkonu 
služby na konkrétním služebním místě. V konkrétních 
případech je k těmto podmínkách přihlíženo. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

23. K příloze č. 1, oddílu II 
Po formální stránce oddíl II stanovuje seznam činností pro 
potřeby posuzování zdravotní způsobilosti, čímž nad rámec 

Vysvětleno. 
 
Tvrzení, že se jedná „ o seznam, který pro potřeby posudkové péče 
nemá jakoukoli vypovídající hodnotu“ nelze akceptovat. Naopak 
umožňuje jednotlivým bezpečnostním sborům blíže stanovit specifika 
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zákonného zmocnění zasahuje do podmínek posudkové činnosti 
vymezené zákonem o specifických zdravotních službách.  
Z věcně odborného hlediska se jedná o seznam, který pro 
potřeby posudkové péče nemá jakoukoli vypovídací hodnotu a k 
objektivně správnému posouzení zdravotní způsobilosti je 
nepoužitelný. Těžko může posuzujícímu lékaři postačovat 
informace o výkonu obecně popsané činnosti, protože zásadními 
informacemi jsou další faktory, například se bude lišit výkon 
služby, např. dozorčí činnosti v ústavu pro výkon zabezpečovací 
detence, na vnitřním pracovišti v truhlárně a v jídelně pro vězněné 
osoby.  
Jak bylo uvedeno již v předchozích připomínkách, i tento oddíl 
silně a zcela nedůvodně narušuje základní principy posudkové 
péče, v některých případech ji doslova vylučuje a znemožňuje, 
přesto ukládá posuzujícímu lékaři vydat jménem poskytovatele 
zdravotních služeb lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, tj. 
vydat posudkový závěr, k němuž by měl posuzující lékař dospět 
ryze na základě své posudkové úvahy.  
V duchu našich připomínek proto navrhujeme přiblížení se 
procesu posuzování zdravotní způsobilosti u jiných specifických 
profesí, např. řidiči, kdy je stanoven seznam onemocnění zcela 
vylučujících zdravotní způsobilost, tj. taková onemocnění a stavy, 
za nichž nelze objektivně posuzovanou osobu považovat za 
zdravotně způsobilou ani při vytvoření maximálních vhodných 
podmínek, a současně další onemocnění a stavy, u nichž je 
nezbytné zajistit odborné vyšetření. 
Požadujeme proto zrušení celého oddílu. 
Tato připomínka je zásadní 

pro posuzování zdravotní způsobilosti u jednotlivých činností. Např. 
Policie ČR  - pro činnost „vrchní komisař“ byla stanovena odlišnost u 
činností převážně administrativního charakteru. (Užití seznamu 
činností není tedy jen „v teoretické rovině“) 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

24. K příloze č. 1, oddílu III 
Příloha neodpovídá současným trendům v posudkové péči, kdy 
zcela zásadní je odborná posudková rozvaha posuzujícího lékaře. 
Takovémuto přístupu příloha na straně jedné brání, neboť 
nepřipouští možnost odborného názoru a naprosto rigidně stanoví 
kritérium zdravotně způsobilý a zdravotně nezpůsobilý. Na straně 

Vysvětleno. 
 
Vymezení nemocí, stavů a vad a přidružených 
zdravotních problémů, které vylučují nebo omezují výkon 
služby, slouží k přehlednější orientaci posuzujícího 
lékaře. Klasifikační značky A, C, D nebyly přiřazeny 
k jednotlivým chorobám náhodně. Jejich přiřazení prošlo 
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druhé naprosto neomezeně ponechává na úvaze posuzujícího 
lékaře konečné vyjádření v případě znaku „C“ a pak mnohdy 
zcela nepochopitelně k jednomu klinickému stadiu nemoci 
přiznává možnost rozptylu posudkového závěru mezi několika 
znaky. 
Současně není ani jasné, kolik jednotlivých znaků zdravotní 
klasifikace zakládá např. základ pro rozhodnutí o zdravotní 
nezpůsobilosti, či zda je postačující pouze znak u jedné nemoci,  
byť tato je z hlediska zdravotní náročnosti a podmínek výkonu 
služby zcela bezvýznamná – pak dochází k diskriminaci 
posuzovaného. 
Dalším nedostatkem stanovených posudkových závěrů je fakt, že 
z vyhlášky ani odkazu na katalog činností nejsou definované 
nároky na kvalitu zdraví, resp. funkci jednotlivých orgánů a 
systémů v jednotlivých sloupcích a již vůbec nerozlišuje nároky na 
jednotlivých služebních místech – stejně je hodnocen dozorce na 
věznici jako dozorce na infekčním oddělení nemocnice nebo 
dozorce na pracovišti, kde se vykonává riziková práce z hlediska 
hluku. 
Nejsou vytvořeny podmínky pro naplnění § 42 odst. 1 písm. c) 
zákona o specifických zdravotních službách – schází pro 
posudkovou činnost nezbytný podklad. 
Nepřehlednost až zmatečnost vnáší i to, že ve výčtu nemocí a 
jejich stádií jsou uváděny i nemoci ve stavu vyžadujícím léčení, 
kdy nelze posuzovat zdravotní způsobilost, neboť zdravotní stav 
není stabilizovaný. 
Obdobně negativně hodnotíme i snahu o posudkové kritérium u 
stavů spadajících pod znaky "O" a následující, kdy jsou zde 
uváděny v rozsahu dle Mezinárodní klasifikace nemocí, přičemž 
se zcela pomíjí, že tato klasifikace je stanovena pro potřeby 
statistiky a uvedené stavy jsou z hlediska potřeb posudkové péče 
nekonkrétní, nehodnotitelné a v případě jejich využití je nezbytné 
stav hodnotit dle funkce konkrétně postiženého orgánu nebo 
systému, přičemž u některých znaků nelze posudkový smysl ani 
nalézt. Nelze vyslovit souhlas ani s tím,  

odbornou diskusí posuzujících lékařů, některých 
pracovišť reprezentovaných Českou lékařskou 
společností JEP a dalších.  
 
 
Při stanovení zdravotní klasifikace je rozhodující veškerý 
počet znaků, které vyplývají ze zjištěného zdravotního 
stavu při pracovnělékařské prohlídce. Bezvýznamné 
nálezy neovlivní posudkový závěr. Neshledáváme 
diskriminaci. 
 
 
 
 
Nároky na „kvalitu zdraví, včetně funkcí jednotlivých 
orgánů“ nelze definovat vyhláškou. Závisí na konkrétních 
podmínkách výkonu služby a posouzení konkrétního 
zdravotního stavu příslušníka. 
 
 
 
 
 
 
Neshledáváme opodstatněnost této připomínky. 
 
 
 
 
„O“ 
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 – O99) 
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 – 
P96) 
Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle 
závažnosti následků.  
„Z“ 
Je nezbytné specifikovat a konkretizovat připomínku. 
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že posudková kritéria u konkrétních orgánů jsou odkazována na 
postup např. dle znaků „Z“. 
V neposlední řadě návrh zcela pomíjí vývoj medicíny v léčení 
nebo kompenzaci řady nemocí, např.  

• nezbytné je přehodnotit přístup i členění dle možné 
závažnosti u infekčních nemocí  
s důrazem na TBC – hodnocení zaměřit na kvalitu funkce 
po vyléčení, popř. předpokladu relapsu nemoci; u stavů 
zhojených ad integrum je posudkové omezení zřejmou 
diskriminací – viz pol. 19 c), obdobně jako funkčně 
nevýznamné laboratorní nálezy např. pol. 50 – 53 b) 

• za diskriminující je nutné považovat i klinicky a funkčně 
nevýznamný laboratorní průkaz HIV 

• obdobně vyžaduje přehodnocení epilepsie zejména ve 
sloupci III 

• kritéria zrakové ostrosti sjednotit s tabulkovým 
hodnocením, resp. ponechat pouze jediné kritérum 

• hodnocení kardiovaskulárních nemocí – kdy po 
revaskularizaci- což je běžný výkon téměř ambulantní – by 
měl mít příslušník nejvýše C,  

• dále hypertenze – nelze hodnotit podle stadií, ale je třeba 
zohlednit kompenzaci při využití moderní farmakologie 

o u stadia II. je již třeba prokázána hypertrofie levé 
komory, nález, který mohou mít výkonnostně 
zaměřené osoby i bez hypertenze,  

o u kardiostimulace je třeba hodnotit příčinu, proč byl 
kardiostimulátor implantován – stávající trendy jsou 
preventivně zaměřené, je nutné hodnotit i typ 
kardiostimulátoru a technický vývoj i v této oblasti. 

• u diabetu je rovněž nezbytné hodnotit úroveň kompenzace 
– nikoliv nastavení léčby –dnes se Metformin dává již u 

 
 
 
Přílohu č. 1 oddílu III. kapitolu č. I. Některé infekční a 
parazitární nemoci (A00-B99) obdržela Společnost 
infekčního lékařství ČLS JEP k odbornému posouzení. 
K TBC (A15-A18), miliární tuberkulóze (A19) a syfilis 
(A50-A53) neuplatnila žádné připomínky. 
Ad) TBC vyléčení zohledňuje hledisko bezinfekčnosti, 
následný stupeň postižení orgánu a z toho nutná 
vyplývající režimová opatření. Vývoj medicíny v žádném 
případě nemůže zcela eliminovat organické a funkční 
změny, které zůstávají trvale nebo jsou skryty. 
Připomínáme i vedlejší účinky moderní farmakoterapie. 
 
 
Ad) HIV - U uvedené připomínky je pouhé konstatování, 
nikoli řádné odůvodnění, či návrh na změnu.  
 
Ad) dg. G40 Epilepsie – padoucnice není řádné 
odůvodněn požadavek na přehodnocení a přesněji 
specifikován rozsah. Předložené znění bylo vypracováno 
na základě stanoviska České ligy proti epilepsii, odbornou 
společností ČLS JEP.  
 
Ad) Kritéria zrakové ostrosti – nelze hodnotit bez 
zdůvodnění návrhu uvedené připomínky. 
 
Ad) Hypertenze - lze hodnotit podle stadií na stadium I., 
II. a III. dle WHO. Nelze souhlasit s preventivní indikací 
kardiostimulátoru, kardiostimulátor je nefarmakologickým 
řešením hrozících anebo již existujících srdečních arytmií. 
Pacienti s implantovaným kardiostimulátorem by se měli 
vyhýbat kontaktním sportům, kdyby mohlo dojít 
k přímému zásahu kardiostimulátoru (např. kopaná a 
bojové sporty). Neprovozovat střelbu pokud se puška 
opírá o rameno, kde je implantovaný kardiostimulátor. 
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prediabetu 

• u onkologických nemocí není důvod pro stanovení lhůty od 
vyléčení, pokud je léčba ukončena, je rozhodné  vyjádření 
onkologa, popř. též lékaře odbornosti, do které spadá 
postižený orgán – systém 

Z uvedených příkladů je zřejmé, že v případě zjištění posudkově 
významné nemoci, popř. jejího stádia, je odborně nezbytná 
posudková rozvaha a závěr lékaře příslušné odbornosti, 
takovouto podmínku, kterou předpokládá řada jiných vyhlášek 
např. vyhláška o pracovnělékařských službách nebo vyhlášky z 
oblasti dopravy, a v řadě oblastí to předpokládají i předpisy EU, 
tato vyhláška zcela pomíjí.  Tabulkové vyjádření takovémuto 
postupu brání. 
Požadujeme přepracování celého oddílu ve smyslu shora 
uvedeného. 
Tato připomínka je zásadní 

Výše uvedené nelze vyloučit u bezpečnostních sborů. U 
I33-I52 Jiné formy srdečního onemocnění písm. b) Stavy 
se zavedenou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III 
a IV). 
 
 
Ad) Odůvodnění „kdy po revaskularizaci – což je běžný 
výkon téměř ambulantní“ nelze akceptovat jako odborné 
odůvodnění připomínky. 
 
 
Ad) Následné vedlejší účinky podstoupené léčby 
(chirurgický zákrok, chemoterapie, radioterapie) vedou 
k celkovému oslabení organismu. Služba 
v bezpečnostních sborech je psychicky i fyzicky velmi 
náročná Zvýšená úroveň psychického a fyzického 
zatížení, by mohla vést k relapsu nádorového 
onemocnění. Remise – období bez známek onemocnění 
po úspěšné léčbě, kdy pacient již netrpí žádnými 
příznaky. Remisi může následovat relaps; pokud se 
relaps neobjeví po dostatečně dlouhé době, lze hovořit o 
vyléčení (u nádorů většinou po 5 letech). 
 
Ad) E10-E14 Diabetes mellitus v písmenu d) Formy dobře 
kompenzované režimovými opatřeními nebo léčbou 
perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením 
výkonnosti organismu. Kompenzace je uvedena. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

25. K příloze č. 3 
Vzor lékařského posudku neodpovídá požadavkům zákona o 
specifických zdravotních službách, současně nevypovídá nic o 
podmínkách, za kterých bude služba nebo služba na služebním 
místě vykonávána. Lékařský posudek vydaný dle vzoru je pro 
potřeby bezpečnostního sboru za účelem doložení zdravotní 
způsobilosti občana pro přijetí do služebního poměru prakticky 
nepoužitelný. Posuzující lékař by neměl takový lékařský posudek 
ani vydat, protože jím garantuje zdravotní způsobilost občana k 

Akceptováno částečně – vysvětleno. 
 
Text v příloze č. 3 a 4 o převzetí „do vlastních rukou“  
byl vypuštěn a upraven na: 
 
„Lékařský posudek předán dne ………………..“ 
 
 
V příloze č. 3 je, stejně jako doposud uvedeno, že 
posuzovaná osoba se podrobila lékařské prohlídce ke 
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přijetí do neznámých podmínek, rizik ohrožení zdraví atp. 
Vedle uvedeného požadujeme zrušení obligatorního uvádění 
textu „převzetí lékařského posudku do vlastních rukou…“. Způsob 
předávání lékařského posudku stanoví zákon o specifických 
zdravotních službách, přičemž se nabízí řada způsobů, jak lze 
lékařský posudek prokazatelně předat (osobně, zaslání poštou do 
vlastních rukou, záznam do zdravotnické dokumentace, nelze 
vyloučit ani předání za využití elektronické komunikace, např. do 
datové schránky). Odpovědnost za prokazatelné předání nese 
poskytovatel pracovnělékařských služeb, a mělo by tudíž být 
pouze v jeho působnosti zvolit jemu i oprávněným osobám 
vyhovující formu. Odhlédneme-li od uvedeného, je třeba označit 
návrh za nedokončený, neboť poskytovatel pracovnělékařských 
služeb nepředává lékařský posudek pouze posuzované osobě, 
pro kterou byla do vzoru vložena podpisová doložka, ale i 
zaměstnavateli, resp. v daném případě bezpečnostnímu sboru. 
Požadujeme proto upravit vzor lékařského posudku o zdravotní 
způsobilosti občana tak,  
aby odpovídal podmínkám stanoveným v zákoně o specifických 
zdravotnických službách. 
Tato připomínka je zásadní 

zjištění zdravotní způsobilosti pro výkon služby na 
služebním místě. Dle vzoru „Lékařského posudku“ 
stanoví posuzující lékař „Podmínky pro výkon služby na 
služebním místě“ – viz. bod 3. přílohy č. 3 návrhu 
vyhlášky.  Připomínka, že vzor lékařského posudku 
neodpovídá požadavkům zákona o specifických 
zdravotních službách a současně nevypovídá nic o 
podmínkách, za kterých bude služba nebo služba na 
služebním místě vykonávána, není opodstatněná. 
Podmínky, za kterých bude služba nebo služba na 
služebním místě vykonávána, stanoví služební 
funkcionář. V aplikační praxi nejsou problémy. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

26. K příloze č. 4  
V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme upravit 
rovněž vzor lékařského posudku  
o zdravotní způsobilosti příslušníka tak, aby odpovídal 
podmínkám stanoveným v zákoně  
o specifických zdravotnických službách. Dále upozorňujeme, že 
na vzoru lékařského posudku není v rozporu s vyhláškou č. 
98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, uveden účel vydání 
lékařského posudku, který je zejména u mimořádné prohlídky 
zásadní, neboť, alespoň v běžné praxi, podle toho posuzující 
lékař stanovuje rozsah prohlídky, případně cílí konkrétní 
vyšetření. Požadujeme proto dopracovat návrh vzoru rovněž 
v tomto ohledu. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
 
Účel vydání lékařského posudku je uveden v názvu 
„Lékařského posudku“, příloha č. 3 a 4 návrhu vyhlášky, 
tj. posouzení zdravotní způsobilosti občana pro přijetí 
k výkonu služby a ustanovení pro výkon služby na 
služebním místě a posouzení zdravotní způsobilosti 
příslušníka pro výkon na služebním místě. 
 
V příloze č. 3 a č. 4 je, stejně jako doposud uvedeno, že 
posuzovaná osoba se podrobila pracovnělékařské 
prohlídce ke zjištění zdravotní způsobilosti pro výkon 
služby na služebním místě. Dle vzoru „Lékařského 
posudku“ stanoví posuzující lékař „Podmínky pro výkon 
služby na služebním místě“ – viz. bod 3. přílohy č. 4 
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návrhu vyhlášky.  Připomínka, že vzor lékařského 
posudku neodpovídá požadavkům zákona o specifických 
zdravotních službách a současně nevypovídá nic o 
podmínkách, za kterých bude služba nebo služba na 
služebním místě vykonávána, není opodstatněná. 
V aplikační praxi nejsou problémy. 
 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

1. V normativním textu doporučujeme za předpokládaným datem 
schválení vyhlášky zrušit čárku. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

2. V normativním textu dáváme na zvážení, zda nedoplnit nový § 
1, jež by souhrnně upravoval předmět právní úpravy. 

Neakceptováno. 
Předmětem právní úpravy je posuzování zdravotní 
způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech. Vyplývá 
již z názvu vyhlášky. 
 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

3. V normativním textu v poznámce pod čarou č. 1 doporučujeme 
nahradit slova "ve znění pozdějších předpisů" slovy "ve znění 
zákona č. 202/2017 Sb.", neboť § 42a byl do zákona o 
specifických zdravotních službách vložen až novelou 202/2017 
Sb. 

Neakceptováno. 
V poznámkách pod čarou se vždy píše obrat „ve znění 
pozdějších předpisů“ (čl. 65 odst. 2 LPV). 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

4. V normativním textu v poznámce pod čarou č. 2 doporučujeme 
nahradit slova "ve znění pozdějších předpisů" slovy "ve znění 
zákona č. 267/2015 Sb.", neboť § 82 odst. 2 písm. e) byl dotčen 
pouze novelou 267/2015 Sb. 

Akceptováno jinak. 
Odkaz na jednotlivé ustanovení byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

5. V § 7 doporučujeme prověřit text přechodného ustanovení. 
Domníváme se, že by text ustanovení "Posuzování zdravotní 
způsobilosti, které nebylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o 
zdravotní způsobilosti." měl být nahrazen textem "Posuzování 
zdravotní způsobilosti, které nebylo ukončeno přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 393/2006 
Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky.". 

Neakceptováno. 
Tato slova jsou nadbytečná v případech, kdy se předpis 
ruší. 

Ministerstvo 
obrany 

1. K § 1 odst. 1: 
V § 1 odst. 1 doporučujeme slova „Druhy pracovnělékařských 

Neakceptováno. 
Stávající znění § 1 odst. 1 je dostatečně srozumitelné. 
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prohlídek jsou“ nahradit slovy „Pro účely posuzovaní zdravotní 
způsobilosti občanů nebo příslušníků se pracovnělékařské 
prohlídky provádějí jako“.     
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava pevněji provazuje zmocnění stanovené v § 
79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. s jeho provedením, a tedy 
nemusí být přesně dodržena terminologie a obsah jednotlivých 
pojmů (i když v daném případě by pro ně bylo využito shodného 
označení), které jsou stanoveny zákonem č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
[např. v § 57 odst. 1 písm. k) zákona č. 373/2011 Sb. je pro účely 
tohoto zákona zavedena legislativní zkratka „výstupní lékařská 
prohlídla“ pro lékařskou prohlídku prováděnou v souvislosti s 
ukončením výkonu rizikové práce, což ne zcela odpovídá obsahu 
§ 5 návrhu vyhlášky; navíc by nebylo možné pro návrh vyhlášky 
bez dalšího využít legislativní zkratku zavedenou jiným zákonem]. 
Tato připomínka je doporučující. 

 2. K § 1 odst. 2: 
V navrhovaném znění § 1 odst. 2 doporučujeme větu druhou 
uvést v tomto znění:  „Zdravotní způsobilost občana nebo 
příslušníka posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb na 
základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení 
výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím 
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktického lékařství, 
výsledku pracovnělékařské prohlídky a dalších potřebných 
vyšetření, s přihlédnutím k nárokům kladeným na činnosti 
odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo 
má být občan nebo příslušník ustanoven; výpis ze zdravotnické 
dokumentace vedené registrujícím poskytovatelem zdravotních 
služeb v oboru praktického lékařství lze nahradit potvrzením o 
tom, že od posledního vydání výpisu ze zdravotnické 
dokumentace nebyla zjištěna změna zdravotního stavu.“.   
Současně doporučujeme, aby věta třetí byla do struktury návrhu 
vyhlášky začleněna jako samostatný paragraf, jehož nadpis by 
mohl znít „Zdravotní nezpůsobilost posuzované osoby“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění § 1 odst. 2 je nutné uvést do souladu 

Akceptováno částečně. 
 
Nadpis  § 1 byl upraven na:  
„Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek“. 
 
Text věty třetí (v připomínce chybně označeno jako věta 
druhá) § 1 odst. 2  byl upraven takto: 
„Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka posuzuje 
poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě 
zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení 
výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím 
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecného 
praktického lékařství, výsledku lékařské prohlídky a 
dalších potřebných vyšetření, s přihlédnutím k nárokům 
kladeným na činnosti odpovídající výkonu služby na 
služebním místě, na které je nebo má být občan nebo 
příslušník ustanoven. Výpis ze zdravotnické dokumentace 
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecného praktického lékařství lze nahradit 
potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze 
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s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., pokud by 
vůbec navrhovaná úprava neměla být považována za částečnou 
duplicitu vůči § 15 odst. 1 citovaného zákona. Stejně tak je nutné 
text upravit tak, aby v něm nebylo využito legislativní zkratky 
„potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“ zavedené v § 42a 
odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. (k tomu viz čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády). 
K doporučení vyčlenit větu třetí navrhovaného znění § 1 odst. 2 
nás vede skutečnost, že obsah této věty nesouvisí s úpravou 
provedenou v § 1, o čemž svědčí také nadpis tohoto paragrafu.     
Tato připomínka je doporučující. 

zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna 
zdravotního stavu.1)“ 

Ministerstvo 
obrany 

K  § 4 odst. 1:  
V § 4 odst. 1 doporučujeme slova „zjištění a“ a „nebo nedošlo“ 
zrušit.      
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava je odstraněním nadbytečných slov 
v normativním textu, když jak podle zákona č. 373/20111 Sb., tak 
podle zákona č. 361/2003 Sb. je zdravotní způsobilost 
posuzována, přičemž to, že jsou při tom zjišťovány rozhodné 
skutečnosti, je obsaženo v nositeli tohoto děje, kterým lékařská 
(mimořádná) prohlídka. Stejně tak není nutné uvádět variantně 
účel prohlídky, tedy „zda došlo nebo nedošlo ke ztrátě nebo 
změně zdravotní způsobilosti“, neboť prohlídka má zjistit, zda 
„došlo“ (což by vedlo ke změně služebního zařazení), a tedy 
potvrzení již dříve zjištěné a požadované zdravotní způsobilosti je 
pouze sekundární efekt prohlídky.         
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
 
V návaznosti na vypořádání zásadní připomínky MZdr a 
MSp byl § 4 odst. 1 vypuštěn. 

Ministerstvo 
obrany 

4. K § 4 odst. 3 písm. c):  
§ 4 odst. 3 písm. c) doporučujeme uvést v tomto znění:  
 
„c) na žádost příslušníka, pokud se důvodné domnívá, že změny 
jeho zdravotního stavu mají vliv na jeho zdravotní způsobilost pro 
výkon služby nebo že jeho zdravotní obtíže vznikly, nebo se 
zhoršují v souvislosti se zdravotní náročností výkonu služby na 
služebním místě, na kterém je zařazen.“.  

Akceptováno jinak. 
 
Text § 4 odst. 3 (nyní 2) písm. c) byl upraven takto: 
„c) na řádně odůvodněnou žádost příslušníka služebnímu 
funkcionáři v případě zdravotních potíží, které mají vliv na 
zdravotní způsobilost pro výkon služby.“ 
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Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava je doporučena za účelem zvýšení 
srozumitelnosti textu.     
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo 
obrany 

5. K § 6:   
V § 6 doporučujeme doplnit dobu platnosti lékařského posudku o 
zdravotní způsobilosti.   
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava jednak směřuje k využití plného rozsahu 
zmocnění k vydání vyhlášky stanoveného v § 79 odst. 6 zákona 
č. 361/2003 Sb., jednak zajistí vazbu mezi § 3 a § 6 návrhu 
vyhlášky.      
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
 
Datum ukončení platnosti posudku se uvádí jen 
v případě, je-li třeba na základě zjištěného zdravotního 
stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, 
nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis – je uvedeno 
v přílohách č. 3 a č. 4 návrhu vyhlášky. 
 

BIS 
(legislativa@bis
.cz)  

K materiálu Bezpečnostní informační služba uplatňuje zásadní 
připomínku. Požadujeme, aby v příloze č. 1 byla část 
Bezpečnostní informační služba uvedena s následujícími barevně 
vyznačenými změnami: 

Akceptováno. 
Oddíl II. část BIS přílohy č. 1 byl upraven dle předložené 
připomínky. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
(Mgr. Zdeňka 
Bartošová 
Tel. č.: 
224 972 670; e-
mail: 
zdenka.bartosova
@mzcr.cz) 

Obecně 
K návrhu vyhlášky lze obecně konstatovat, že její text je 
nepřehledný až zmatečný; lze mít rovněž pochybnosti o jejím 
souladu se zákonným zmocněním. Jde například o 
• přílohu č. 1 oddíl II; po formální stránce oddíl II stanovuje 

seznam činností pro potřeby posuzování zdravotní 
způsobilosti, čímž nad rámec zákonného zmocnění zasahuje 
do podmínek posudkové činnosti vymezené zákonem č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (postup podle této části přílohy by např. 
nenaplňoval podmínku podle § 42 odst. 1 písm. c) zákona), 

• přílohu č. 1 oddíl III; znění tohoto oddílu rovněž vyvolává 
pochybnosti o jeho souladnosti se zákonným zmocněním; 
vedle toho  jsou v oddílu III 
- mimo jiné uváděny nemoci v době léčení, tj. v době, kdy   

nelze posuzovat zdravotní způsobilost k práci (výkonu 
služby), neboť zdravotní stav pacienta (posuzované 

Vysvětleno 
K příloze č. 1 oddíl II 
Posuzování zdravotní způsobilosti v návaznosti na 
identifikaci služebního místa dle přílohy 1 oddíl II není nad 
rámec zákonného zmocnění a nejedná se „o formální 
stanovení činností“. Jednotlivým bezpečnostním sborům 
umožňuje stanovit specifika pro posuzování zdravotní 
způsobilosti u jednotlivých činností v jejich působnosti. 
V této novele např. Policie ČR  - pro činnost „vrchní 
komisař“ byla stanovena odlišnost u činností převážně 
administrativního charakteru. (Užití seznamu činností 
není tedy jen „v teoretické rovině“).  
Příloha č. 1 vyhlášky, je účinná od 1. 1. 2007. Byla 
průběžně novelizována v souladu s požadavky 
jednotlivých bezpečnostních sborů, jak m.j. vyplývá ze 
zvláštní části odůvodnění k  vyhlášce č. 407/2008 Sb., 
kterou se novelizovala vyhláška č. 393/2006 Sb. Není 
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osoby) není stabilizovaný,   
- jsou v souladu s účelem Mezinárodní klasifikace nemocí 

(pro potřeby statistiky) uváděny pro posudkovou činnost 
nehodnotitelné nekonkrétní stavy, u kterých je nutné 
hledat jejich dopad do funkce konkrétně dotčených orgánů 
nebo systémů,  

• přílohu č. 3 a 4; vzory lékařských posudků neodpovídají 
požadavkům zákona č. 373/2011 Sb., současně nevypovídají 
o podmínkách, za kterých bude služba nebo služba na 
služebním místě vykonávána, 

• ne zcela jasný postup při zdravotní klasifikaci; není zřejmé, 
kolik jednotlivých znaků zdravotní klasifikace je základem pro 
rozhodnutí o zdravotní nezpůsobilosti posuzované osoby, tj. 
zda je postačující pouze znak u jedné nemoci, byť tato je z 
hlediska zdravotní náročnosti a podmínek výkonu služby 
zcela bezvýznamná.  

 
Vyhláška se podle zákonného zmocnění vydává mimo jiné 
v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Návrh však nebyl s MZ 
projednán. MZ je toho názoru, že pro správné vyjádření 
požadavků na zdravotní způsobilost dotčených osob je třeba 
postupovat též v součinnosti s odbornými lékařskými 
společnostmi. 
 
Závěr: 
MZ je toho názoru, že návrh vyhlášky bez věcně-odborného 
přepracování není způsobilý k předložení do dalšího legislativního 
procesu. Proto požaduje přepracování návrhu a jeho nové 
předložení do mezirezortního připomínkového řízení. V rámci 
přepracování návrhu vyhlášky poskytne z věcně-odborného 
hlediska potřebnou součinnost. 
Zásadní připomínky. 

rozpor mezi přílohou č. 1 oddílem II a ustanovením § 42 
odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. ani mezi 
zákonným zmocněním. 
 
K příloze č. 1 oddíl III. 
Odbor zdravotnického zabezpečení MV v rámci 
legislativního procesu přípravy vyhlášky požádal v dubnu 
2017 Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně o 
posouzení k příloze č. 1 oddílu III, která stanovuje 
zdravotní klasifikaci nemocí, stavů a vad a přidružených 
zdravotních problémů. Sekretariát ČLS JEP rozeslal tento 
požadavek předsedům jednotlivých odborných 
společností k jejich vyjádření. K předmětné žádosti 
zaslala vyjádření Česká neurologická společnost ČLS 
JEP, Česká liga proti epilepsii, odborná společnost ČLP 
JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká 
společnost Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
ČLP JEP, s tím, že v návrhu vyhlášky byly jejich návrhy 
zohledněny. 
 
Ke zdravotní klasifikaci. 
Při stanovení zdravotní klasifikace je rozhodující veškerý 
počet znaků, které vyplývají ze zjištěného zdravotního 
stavu při pracovnělékařské prohlídce. Pokud jde o 
bezvýznamné nálezy, tak k němu logicky posuzující lékař 
nepřihlíží 
 
Po vysvětlení Ministerstvo zdravotnictví ustoupilo 
od stanoviska, že návrh vyhlášky není způsobilý 
k předložení do dalšího legislativního procesu 
a nepožaduje přepracování návrhu a jeho nové 
předložení do mezirezortního připomínkového řízení. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K názvu vyhlášky 
Požadujeme název vyhlášky upravit v souladu s čl. 30 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, tj. tak, aby stručně a výstižně 
vyjadřoval hlavní obsah. 
Odůvodnění 

Akceptováno. 
Název vyhlášky upraven na „Vyhláška o zdravotní 
způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech“. 
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Není důvodné, aby se do názvu nové vyhlášky přebírala chyba ze 
stávající vyhlášky a název navozoval dojem, že jde o „obecnou“ 
úpravu zdravotní způsobilosti bez vazby na určitý okruh osob. 
Proto je třeba název upřesnit. 
Zásadní připomínka. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 1 odst. 2  
1. Požadujeme slova „registrujícího poskytovatele 

pracovnělékařských služeb“ nahradit slovy „registrujícího 
poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru 
praktický lékař pro děti a dorost“ (pokud „dětský“ praktik 
připadá v úvahu). 

2. Požadujeme slova „pracovnělékařské prohlídky“ nahradit 
slovem „lékařské prohlídky“.  

 
Odůvodnění 
Ad 1  
Zdravotnické zákony neznají pojem „registrující poskytovatel 
pracovnělékařských služeb“. Poskytovatel pracovnělékařských 
služeb je poskytovatel zdravotních služeb podle § 54 odst. 1 
zákona č. 373/2011 Sb., viz též § 54 odst. 3 zákona.  
K poskytovateli pracovnělékařských služeb se pacienti 
neregistrují. Prostřednictvím těchto poskytovatelů zajišťují 
zaměstnavatelé pro své zaměstnance a osoby ucházející se o 
zaměstnání pracovnělékařské služby, včetně prohlídek (k tomu 
viz § 69 zákona č. 373/2011 Sb.). 
 
Ad 2  
Pracovnělékařské prohlídky jsou „sumou“ zjištění na základě 
lékařské prohlídky a jak je dále v ustanovení uvedeno - „dalších 
potřebných vyšetření“. Srovnej s § 42 zákona č. 373/2011 Sb. a § 
6 a násl. 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). 
Zásadní připomínky 

Akceptováno. 
Text „registrujícího poskytovatele pracovnělékařských 
služeb“ v § 1 odst. 2 nahrazen textem „registrujícího 
poskytovatele v oboru všeobecného praktického 
lékařství.“ 
 
 
Akceptováno. 
Text „pracovně lékařské prohlídky“ v § 1 odst. 2 nahrazen 
textem „lékařské prohlídky“. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

3. Doporučujeme odkaz na zákon č. 373/2011 Sb. změnit na 
normativní odkaz, tj. slova „který lze u příslušníka pro stejný účel 

Akceptováno jinak. 
Slova nahrazena novou větou na konci § 1 odst. 2: „Výpis 
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 nahradit potvrzením o nezměněném zdravotním stavu1)“, nahradit 
slovy „který lze u příslušníka pro stejný účel nahradit potvrzením 
o nezměněném zdravotním stavu podle zákona upravujícího 
pracovnělékařské služby1)“, 
Doporučující připomínka 

ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 
lékařství lze u příslušníka pro stejný účel nahradit 
potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze 
zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna 
zdravotního stavu1).“. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

4. Není zcela zřejmý význam slova „nároky“ („nároky kladené na 
činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě“). 
Domníváme se, že jde o snahu vyjádřit „zdravotní náročnost a 
podmínky výkonu služby ve vazbě na příslušné služební místo“.  
Doporučujeme upřesnit. 
Doporučující připomínka 

Vysvětleno. 
Nejen zdravotní náročnost, ale také podmínky, za kterých 
je činnost vykonávána, nebo nároky činnosti na zdraví 
posuzované osoby jsou mimo jiné zhodnoceny 
posuzujícím lékařem před vydáním lékařského posudku – 
viz § 42 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. 
Neshledáváme rozpor s ustanovením § 42 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 373/2011 Sb. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

5. Požadujeme zrušit poslední větu § 1 odst. 2. 
Odůvodnění 
Není zcela jasná vazba této věty na přílohu č. 1. Za zdravotně 
způsobilou, zdravotně nezpůsobilou nebo zdravotně způsobilou 
s podmínkou lze uznat posuzovanou osobu, resp. vydat příslušný 
lékařský posudek, po posouzení zdravotní způsobilosti této osoby 
posuzujícím lékařem (viz § 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., viz 
též § 15 odst. 1 a 79 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.; dále viz níže 
připomínka k příloze č. 1 odd. I bod 1). 
Zásadní připomínka. 

Akceptováno. 
Věta vypuštěna. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 2 odst. 1 písm. b) 
Není zcela zřejmé, co je v písmenu b) myšleno slovy „jiný zvláštní 
požadavek“. Jde o vazbu na zdravotní náročnost a náročnost 
podmínek k výkonu služby? Ustanovení je třeba upřesnit. 
 
Odůvodnění 
Vzhledem k tomu, že jde o oblast zdravotní náročnosti, lze 
dovodit, že jde o možný „přesah“ např. do zákona č. 361/2003 Sb. 
nebo zákona 373/2011 Sb., z nichž však ani jeden nedefinuje 
„jiný zvláštní požadavek“.  
Rovněž není zřejmá případná vazba na § 19 odst. 2 a 6 zákona 

Vysvětleno. 
Pojem definován v § 19 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. 
 
Stanovit „jiný zvláštní požadavek“ týkající se zdravotní 
způsobilosti na konkrétní systemizované služební místo je 
v pravomoci služebního funkcionáře bezpečnostního 
sboru. 

 
1) § 42a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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č. 361/2003 Sb. 
Zásadní připomínka. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 2 odst. 2  
1. Požadujeme v písmenu a) a b) zrušit slova „nebo rozhodnutí 

orgánu ochrany veřejného zdraví“. 
Obdobnou úpravu je třeba provést v § 3 a 5. 
 
2. Požadujeme v písmenu a) a b) slova „poskytovatel 

pracovnělékařských služeb“ nahradit slovy „posuzující lékař“. 
Obdobnou úpravu je třeba provést v § 3. 
 
Odůvodnění 
Ad 1 
V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
není ustanovení, o které by bylo možné opřít v  § 2 odst. 2 
vyjádřený předpoklad – možné rozhodnutí orgánu ochrany 
veřejného zdraví o rozsahu (jiném upřesnění) prohlídky (viz § 82 
odst. 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb.).  
Ad 2 
Odborná vyšetření v rámci hodnocení zdravotního stavu 
posuzované osoby určuje/indikuje posuzující lékař, proto je třeba 
slova „poskytovatel pracovnělékařských služeb“ nahradit slovy 
„posuzující lékař“ nejen v § 2 odst. 2, ale ve všech obdobných 
výskytech v návrhu vyhlášky. 
Srovnej též s § 42 zákona č. 373/2011 Sb. a § 7 vyhlášky č. 
79/2013 Sb. 
Zásadní připomínky 

Akceptováno. 
Slova v  § 2 odst. 2 „nebo rozhodnutí orgánu ochrany 
veřejného zdraví“ vypuštěna. 
 
 
Slova „poskytovatel pracovnělékařských služeb“ 
nahrazena slovy „posuzující lékař“.  
 
Obdobně i v § 3 a v § 5 návrhu vyhlášky. 
 
Dále byla nahrazena slova „poskytovatel 
pracovnělékařských služeb“ slovy „posuzující lékař“ v 
příloze č. 2 návrhu vyhlášky. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 2 odst. 3 
Doporučujeme zvážit, zda při změně služebního poměru by 
nebylo vhodnější provést vstupní prohlídku. Viz § 59 zákona č. 
373/2011 Sb. a srovnej s § 10, zejména s odst. 2, vyhlášky č. 
79/2013 Sb. 
 
Odůvodnění  
Na základě vstupní prohlídky se získá více informací o zdravotní 
způsobilosti (zdravotním stavu) posuzované osoby. 

Akceptováno. 
§ 2 odst. 3 vypuštěn. 
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Doporučující připomínka 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 3 
1. Není zřejmé, proč je rozdílná formulace mezi § 3 a § 2 odst. 2 

písm. a). Z § 2 odst. 2 písm. a) mimo jiné vyplývá, že rozsah 
dalších odborných vyšetření je uveden v příloze č. 2, kdežto 
znění § 3 navozuje dojem, že indikace odborného vyšetření 
podle přílohy č. 2 je na uvážení posuzujícího lékaře. 
 

2. Dále upozorňujeme, že v § 3 chybí stanovení možnosti 
pro posuzujícího lékaře indikovat odborná vyšetření podle 
vlastního uvážení v případech, kdy tak nevyplývá z přílohy č. 
2. Jde tedy o obdobnou úpravu, jako je uvedena v § 2 odst. 2. 

 
3. Požadujeme slova „poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb“ nahradit slovy „posuzujícím lékařem“ a zrušit slova 
„nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví“.  

 
Ustanovení je třeba upravit, např. takto: 

„§ 3 
         Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne 
vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze vstupní 
nebo poslední periodické prohlídky, v rozsahu komplexního 
fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření, 
popřípadě dalších odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 
k této vyhlášce,  v rozsahu stanoveném poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb a odborných  vyšetření 
indikovaných posuzujícím lékařem, a to podle zjištěného 
zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu 
služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nebo 
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nestanoví jinak.“. 

Odůvodnění  
Ad 1 
Ustanovení je třeba upravit nebo vysvětlit v důvodové zprávě. 
 
Ad 2 

Akceptováno. 
 
Text § 3 upraven takto: 

 
 „§ 3 

Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne 
vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze 
vstupní nebo poslední periodické prohlídky, v rozsahu 
komplexního fyzikálního vyšetření, 
elektrokardiografického vyšetření, popřípadě dalších 
odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 k této 
vyhlášce a odborných vyšetření stanovených 
posuzujícím lékařem, a to podle zjištěného zdravotního 
stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby 
na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví 
jinak.“. 

 
Text § 3 byl upraven plně dle připomínky (návrhu). 
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Navrhovaným zněním § 3 by došlo k omezení dalšího vyšetření 
nad rámec, který je uveden v příloze č. 2 návrhu vyhlášky. Je 
třeba ponechat možnost pro posuzujícího lékaře indikovat 
odborné vyšetření s ohledem na podezření ve vztahu ke 
zdravotnímu stavu posuzované osoby v případech, kdy na takové 
odborné vyšetření není v příloze pamatováno. Srovnej též s § 7 
vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
 
Ad 3 
Viz připomínka k § 2 odst. 2. 
Zásadní připomínka 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 4 odst. 1 
Nelze souhlasit s vymezením mimořádné lékařské prohlídky. 
Navrhované znění § 4 odst. 1 svým obsahem spíše odpovídá 
vymezení účelu periodické prohlídky, který však v § 3, který se 
týká periodické prohlídky, není uveden. Není tak zřejmé, proč je 
definován účel mimořádné prohlídky, ale periodické ne. Srovnej s 
§ 11 a 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
Ustanovení je třeba upravit a u všech druhů prohlídek uvést jejich 
účel nebo ho neuvádět u žádné. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
§ 4 odst. 1 byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 5 odst. 1 
Požadujeme slova „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ 
nahradit slovy „posuzujícím lékařem“ a zrušit slova „nebo 
rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví“.  
 
Odůvodnění 
Viz připomínka k § 2 odst. 2. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Text byl upraven podle připomínky. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 5 odst. 2 písm. b) 
Není zřejmý význam pojmu „rizikový výkon služby“. Ustanovení je 
třeba upřesnit. 
 
Odůvodnění 
Pojem „rizikový výkon služby“ není prováděným zákonem 
zaveden. Vzhledem k absenci zákonného vymezení tohoto pojmu 
není zřejmé, co by mělo být při jeho použití v návrhu vyhlášky 

Akceptováno jinak. 
Text § 5 odst. 2 písm. b) byl vypuštěn. Zbývající text § 5 
odst. 2 přesunut do odst. 1 jako věta první. 
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jeho obsahem (účelem). 
Zásadní připomínka 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K § 6 
1. Požadujeme ustanovení upravit např. takto: 

„§ 6 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana nebo 
příslušníka obsahuje náležitosti uvedené v přílohách č. 3 a 4 
k této vyhlášce.“. 
 
2. Na základě poslední věty § 6 není zřejmé, co bude 

„výstupem“ výstupní prohlídky. Je záměrem, že se v tomto 
případě bude postupovat podle § 13 odst. 2 závěrečné 
ustanovení a § 17a vyhlášky č. 79/2013 Sb.?  Tímto 
problémem se nezabývá ani odůvodnění. 
 

Je třeba upřesnit a vysvětlit v odůvodnění. 
Zásadní připomínky 

Akceptováno. 
Text § 6 (ve smyslu § 42 odst. 1 zákona 373/2011 Sb.) 
upraven na: 
 
„Posuzující lékař poskytovatele pracovnělékařských 
služeb vydá na základě lékařské prohlídky občana nebo 
příslušníka lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, 
který obsahuje náležitosti podle vzoru uvedeného 
v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce. Po provedení 
výstupní prohlídky se vydává pouze potvrzení o 
provedení výstupní prohlídky.“. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K příloze č. 1 
K odd. I bod 1 
Požadujeme větu druhou („Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah 
schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou 
jedním z podkladů pro vydání lékařského posudku o zdravotní 
způsobilosti.“) upravit tak, aby byl odstraněn rozpor s § 1 odst. 2, 
kde je stanoveno, že za zdravotně způsobilou nelze uznat 
posuzovanou osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje podmínky pro 
stanovení zdravotní klasifikace uvedené v příloze č. 1 k této 
vyhlášce. Řešení spatřujeme v tom, že dotčený text bude 
ponechán v odd. I bod 1 přílohy č. 1 a v § 1 odst. 2 bude zrušena 
poslední věta. Viz též výše připomínka k § 1 odst. 2. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Zrušena věta poslední § 1 odst. 2 „Za zdravotně 
způsobilou nelze uznat posuzovanou osobu, jejíž 
zdravotní stav nesplňuje podmínky pro stanovení 
zdravotní klasifikace uvedené v příloze č. 1 k této 
vyhlášce.“ Text v odd. 1 přílohy č. 1 ponechán. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K odd. II 
Požadujeme oddíl II bez náhrady zrušit. 
Odůvodnění 
Pro posudkovou činnost je specifikace vykonávaných činností 
způsobem provedeným v navrhované příloze č. 1 odd. II zcela 
zbytná. Takové vymezení není v souladu s § 42 zákona 
č. 373/2011 Sb. stanovujícím podmínky pro posudkovou činnost. 

Vysvětleno. 
 
Pro posudkovou činnost v zdravotní způsobilosti k výkonu 
služby příslušníka bezpečnostních sborů není specifikace 
činností v příloze č. 1 odd. II zbytná. Je naopak 
nástrojem, který jednotlivým bezpečnostním sborům 
umožňuje stanovit specifika pro posuzování zdravotní 
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Jsme toho názoru, že v teoretické rovině pro „katalogové listy“ 
existuje možnost užití. Ale pro užití v praxi tak nelze postupovat, 
protože jiné podmínky jsou například u dozorce na chodbě ve 
Vězeňské službě a jiné při výkonu služby příslušníka v nemocnici.  
Katalog činností nestanoví zdravotní náročnost ani podmínky 
výkonu služby – posudek je pak nekonkrétní a nepřezkoumatelný 
odborně. 
Zásadní připomínka 

způsobilosti u jednotlivých činností. V této novele např. 
Policie ČR  - pro činnost „vrchní komisař“ byla stanovena 
odlišnost u činností převážně administrativního 
charakteru. (Užití seznamu činností není tedy jen „v 
teoretické rovině“) 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K odd. III 
Oddíl III je třeba upravit tak, aby byl v souladu se zákonným 
zmocněním podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 (jde-li o občana, 
vyhláška stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují 
nebo omezují zdravotní způsobilost občana pro výkon služby, 
obsah lékařských vyšetření, náležitosti lékařského posudku a 
dobu jeho platnosti, jde-li o příslušníka, vyhláška stanoví 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 a dobu jeho platnosti) a aby odpovídal 
potřebám posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 15 odst. 6 zák. č. 361/2003 Sb., se týká 
případného vzniku služebního poměru příslušníka 
bezpečnostního sboru a posuzování zdravotní 
způsobilosti žadatele k výkonu služby. § 79 odst. 6 zák. č. 
361/2003 Sb., se týká posuzování zdravotního stavu 
příslušníka, který již službu v bezpečnostním sboru 
vykonává. Kromě druhů a četnosti lékařských prohlídek 
jsou ustanovení jak zákona č. 361/2003 Sb., tak i návrhu 
vyhlášky shodná. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

K příloze č. 3 a 4 
Požadujeme vzory posudků upravit v souladu se zákonem č. 
373/2011 Sb. 
Odůvodnění 
Ze vzorů posudků podle navrhovaných náležitostí není zřejmé, 
k jakým podmínkám výkonu služby, kterou bude posuzovaná 
osoba vykonávat, byla tato osoba posuzována. V posudku 
zejména chybí údaje o „druhu“ výkonu služby, režimu, v jakém 
bude služba vykonávána, o rizikových faktorech ve vztahu 
k výkonu služby, apod. 
Ve  vzorech posudků je v kolonce pro doručení uvedeno 
„do vlastních rukou“, přičemž doručení (převzetí) posudku 
upravuje § 44 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., a to více způsoby. 
Vyhláškou jsou neodůvodněně možnosti doručení posudků 
omezeny. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
V příloze č. 3 a č. 4 je, stejně jako doposud, uvedeno, že 
posuzovaná osoba se podrobila pracovnělékařské 
prohlídce ke zjištění zdravotní způsobilosti pro výkon 
služby na služebním místě. V praxi jsou požadované 
údaje např. druh výkonu služby, režim, rizikové faktory, 
do těchto posudků uváděny. 
 
 
 
Text v přílohách č. 3 a 4 o převzetí „do vlastních rukou“ 
vypuštěn. 
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V Praze 10. září 2019 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Beňák Podpis: 
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