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VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2013

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95
odst. 1 k provedení § 52 písm. a) a c) a § 60 a v dohodě
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle
§ 95 odst. 2 k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/
/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále
jen „zákon“):

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje v souladu se závazky vy-
plývajícími z členství v mezinárodních organizacích2)
organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb,
posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci
nebo službě (dále jen „práce“) a posuzování zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s vý-
jimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu
a tělesné výchově.

§ 2

Obsah pracovnělékařských služeb

Obsahem pracovnělékařských služeb při
a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo

osob ucházejících se o zaměstnání je
1. zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního

prostředí a pracovních podmínek na jejich zdra-
votní stav a vývoj zdravotního stavu a posou-
zení zdravotní způsobilosti k práci, a to při
pracovnělékařských prohlídkách, kterými jsou
lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem
pracovnělékařských služeb nebo registrujícím
poskytovatelem v oboru všeobecné praktické
lékařství,

2. hodnocení výsledků sledování zátěže organiz-

mu zaměstnanců působením rizikových faktorů
pracovního prostředí (dále jen „rizikové fak-
tory“), včetně výsledků biologických expozič-
ních testů, za účelem stanovení této zátěže; ri-
zikovými faktory se rozumí rizikové faktory
pracovních podmínek podle zákona upravují-
cího zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci3) a dále rizika ohrožení života
a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při vý-
konu práce (dále jen „riziko ohrožení zdraví“),

3. hodnocení výsledků cíleně prováděných studií
odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na kon-
krétní pracovní podmínky,

4. zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních
úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohro-
žení nemocí z povolání, nebo nemocí souvise-
jících s prací,

5. hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pra-
covního prostředí a pracovních podmínek na
zdraví zaměstnanců a s tím související nemoc-
nosti,

6. sledování vlivů rizikových faktorů pracovních
podmínek, které se mohou nepříznivě projevit
i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to
v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to
s ohledem na charakter těchto faktorů účelné,

b) poradenství jsou poradenské činnosti

1. v problematice ergonomie včetně fyziologie
práce, psychologie práce, režimu práce a odpo-
činku, stanovení výkonových norem,

2. při projektování, výstavbě a rekonstrukci pra-
covišť a dalších zařízení zaměstnavatele,

3. při zavádění nových technologií, látek a po-
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1) Čl. 7 a 14 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců při práci.

2) Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách.
3) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.



stupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní pod-
mínky a zdraví zaměstnanců,

4. při úpravách pracovních míst, včetně míst pro
zaměstnance se zdravotním postižením,

5. při výběru technických, technologických a orga-
nizačních opatření a výběru osobních ochran-
ných pracovních prostředků,

6. v problematice pitného režimu a poskytování
ochranných nápojů,

7. v problematice pracovní rehabilitace,
8. při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti

ochrany a podpory zdraví při práci, správných
pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměst-
nanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní
práci,

9. při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik
při práci a při zařazování prací do kategorií
podle zákona upravujícího ochranu veřejného
zdraví4),

10. při zpracování plánu pro řešení mimořádných
událostí,

11. k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění
závad, které mohou vést u zaměstnanců k po-
škození zdraví,

12. spočívající v provádění školení zaměstnanců
určených zaměstnavatelem v první pomoci
a zpracování návrhu vybavení pracoviště pro-
středky pro poskytování první pomoci pro za-
městnavatele,

c) dohledu je
1. pravidelný dohled na pracovištích a nad výko-

nem práce za účelem zjišťování a hodnocení ri-
zikových faktorů,

2. dohled v zařízení závodního stravování a dalších
zařízeních zaměstnavatele2),

3. hodnocení rizik s využitím informací o míře
expozice rizikovým faktorům při výkonu práce
a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání,
pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,

4. spolupráce při vypracování návrhů pro zaměst-
navatele na odstranění zjištěných závad, včetně
návrhu na zajištění měření rizikových faktorů
pracovních podmínek.

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb
a dokumentace o pracovnělékařských službách

§ 3

(1) Zaměstnavatel může pro výkon práce na svých
pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování
pracovnělékařských služeb s více poskytovateli těchto
služeb zejména, je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců
nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné.

(2) Pravidelný dohled podle § 2 písm. c) bodu 1 se
vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nej-
méně

a) jedenkrát za kalendářní rok, nebo

b) jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce za-
řazené do kategorie první podle zákona o ochraně
veřejného zdraví a není-li součástí této práce čin-
nost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní
způsobilosti stanoveny jiným právním předpi-
sem5).

(3) Při pravidelném dohledu podle § 2 písm. c)
bodu 1 se zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané
práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstna-
vatele.

§ 4

Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví
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4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České repu-
bliky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při
provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní
způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských
záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, a nařízení vlády č. 211/2010
Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.



s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací
podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochra-
ně veřejného zdraví, podle obsahu činností, pro jejichž
výkon jsou stanoveny požadavky v části II přílohy č. 2
této vyhlášky nebo jiným právním předpisem5) a podle
doby potřebné k jejich zajištění. Doba potřebná k pro-
vádění pracovnělékařských služeb je stanovena v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Dokumentace o pracovnělékařských službách
prováděných pro zaměstnavatele obsahuje, jde-li o

a) poradenství, záznamy v rozsahu datum a místo
poskytnutí poradenství a stručný obsah,

b) dohled, záznamy o provedení dohledu, včetně
hodnocení pracovních a hygienických podmínek
na pracovišti a v zařízení závodního stravování
a dalších zařízeních zaměstnavatele, v rozsahu da-
tum a místo provedení dohledu, popis zjištěných
skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodno-
cení rizik, návrhy opatření a způsob seznámení
zaměstnavatele se závěrem dohledu;

součástí záznamů jsou identifikační údaje osob v roz-
sahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení,
které pro zaměstnavatele provedly poradenství nebo
spolupracovaly na provádění dohledu a jejich podpisy.

(2) Součástí dokumentace o pracovnělékařských
službách jsou dále

a) výsledky provedených analýz, biologických expo-
zičních testů a jiné obdobné záznamy o činnostech
prováděných v rámci pracovnělékařských služeb,

b) kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného
zdraví o zařazení práce do příslušné kategorie
nebo oznámení zaměstnavatele o zařazení práce
do kategorie druhé,

c) kopie výsledků šetření příslušných inspekčních
orgánů a

d) kopie výsledků měření rizikových faktorů pracov-
ních podmínek.

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu
ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání,

pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření

§ 6

(1) Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního

stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo
v průběhu vzdělávání (dále jen „lékařské prohlídky ke
vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání“) nebo pracov-
nělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení
nemocí, vad nebo stavů (dále jen „nemoci“), které ome-
zují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní
práci nebo vzdělávání. Rizikové faktory a seznam ne-
mocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobi-
lost k práci nebo vzdělávání při výskytu těchto faktorů,
rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských pro-
hlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11, jsou
stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud není
jiným právním předpisem stanoveno jinak5).

(2) Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní
způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se
hodnotí na základě informací zjištěných při dohledu
podle § 2 písm. c), údajů obsažených v písemné žádosti
zaměstnavatele o pracovnělékařskou prohlídku, závěrů
lékařské prohlídky a odborných vyšetření a údajů uve-
dených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené
registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné prak-
tické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost. Údaje ze zdravotnické dokumentace vedené
registrujícím poskytovatelem, který je zároveň posky-
tovatelem pracovnělékařských služeb, se zaznamenají
v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace
o pracovnělékařských službách. Je-li posuzujícím po-
skytovatelem pouze registrující poskytovatel zaměst-
nance, provádí se hodnocení zdravotní způsobilosti
na základě údajů obsažených v písemné žádosti zaměst-
navatele o pracovnělékařskou prohlídku, údajů ze zdra-
votnické dokumentace vedené tímto poskytovatelem6)
a závěrů pracovnělékařské prohlídky; v takovém pří-
padě se nevyhotovuje výpis ze zdravotnické dokumen-
tace podle věty první.

(3) Zdravotní způsobilost posuzované osoby se
posuzuje vždy ve vztahu ke všem rizikovým faktorům,
které jsou součástí výkonu práce nebo činnosti, a pra-
covním podmínkám, za nichž je práce nebo činnost
vykonávána.

(4) Jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, použijí se od-
stavce 2 a 3 obdobně s tím, že zdravotní stav žáka nebo
studenta se posuzuje ve vztahu ke všem činnostem vy-
konávaným v průběhu vzdělávání, podmínkám, za kte-
rých je praktické vyučování nebo praktická příprava
vykonávána, a současně se zohledňuje profesní profil
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6) § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.



absolventa příslušného oboru vzdělání a vychází se
z údajů uvedených v žádosti podle § 8 odst. 2.

§ 7

(1) Obsahem každé lékařské prohlídky ke vzdělá-
vání nebo průběhu vzdělávání nebo každé pracovnělé-
kařské prohlídky je základní vyšetření, které zahrnuje

a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního
stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným
zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mo-
hou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost,

b) pracovní anamnéza; zejména se sleduje odezva
organizmu na výskyt rizikových faktorů,

c) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního
vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neu-
rologického vyšetření, s důrazem na posouzení
stavu a funkce orgánů a systémů, které budou za-
těžovány při výkonu práce nebo přípravě na bu-
doucí povolání a jeho výkonu, a s přihlédnutím
k případné disabilitě posuzované osoby7), a

d) základní chemické vyšetření moče ke zjištění pří-
tomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilino-
genu, krve a pH moče.

(2) Základní vyšetření se rozšiřuje o další odborná
vyšetření, jestliže taková vyšetření

a) stanoví jiný právní předpis5),

b) jsou prováděná na základě rozhodnutí orgánu
ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně
veřejného zdraví,

c) stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce pro práce rizi-
kové podle zákona upravujícího ochranu veřej-
ného zdraví4) nebo pro práce s rizikem ohrožení
zdraví, nebo

d) jsou indikována posuzujícím lékařem,

1. pokud je to k vyloučení nemocí, které omezují
nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci

nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání,
potřebné nebo to pracovní podmínky vyžadují,

2. na základě zhodnocení ukazatelů biologických
expozičních testů8) nebo jiných vyšetření a je-
jich dynamiky, a to za účelem sledování zátěže
organizmu působením rizikových faktorů pra-
covních podmínek.

(3) U žáka nebo studenta se v průběhu vzdělávání
provádí další odborné vyšetření, jestliže to vyžaduje
jeho zdravotní stav nebo pracovní podmínky, kterým
je vystaven.

(4) Další odborná vyšetření lze provést až po pro-
vedení základního vyšetření posuzujícím poskytovate-
lem.

(5) Obsahem lékařské prohlídky ke vzdělávání
nebo v průběhu vzdělávání jsou též odborná vyšetření
nezbytná k vyloučení nemocí podle jiných právních
předpisů upravujících podmínky zdravotní způsobi-
losti9), nebo podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(6) V žádosti o další odborné vyšetření se kromě
náležitostí podle právního předpisu upravujícího nále-
žitosti a obsah zdravotnické dokumentace10) uvede po-
žadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti vyšetřo-
vané osoby v rozsahu odbornosti zdravotnického pra-
covníka provádějícího odborné vyšetření.

§ 8

(1) Lékařskými prohlídkami ke vzdělávání nebo
v průběhu vzdělávání jsou

a) lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve
střední škole nebo vyšší odborné škole; provádí
se před podáním přihlášky ke vzdělávání do pří-
slušného oboru vzdělání,

b) lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu
vzdělávání

1. při změně zdravotního stavu,

2. před zařazením do praktického vyučování nebo
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7) Sdělení Českého statistického úřadu č. 431/2009 Sb., o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability
a zdraví (MKF).

8) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

9) Například nařízení vlády č. 211/2010 Sb., vyhláška č. 277/2004 Sb. a vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní
způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve
znění pozdějších předpisů.

10) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.



praktické přípravy; lékařská prohlídka se ne-
provádí, je-li při praktickém vyučování nebo
praktické přípravě vykonávána pouze práce za-
řazená do kategorie první podle zákona o ochra-
ně veřejného zdraví a není-li součástí této práce
činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stano-
veny jiným právním předpisem5),

c) lékařská periodická prohlídka (dále jen „perio-
dická prohlídka“) žáka nebo studenta; provádí se
jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při prak-
tickém vyučování nebo praktické přípravě vyko-
nává rizikové práce.

(2) Lékařské prohlídky podle odstavce 1

a) písm. a) nebo b) bodu 1 se provádějí na základě
žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo
studenta nebo zletilého žáka nebo studenta; jde-li
o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výcho-
vou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto
prohlídky v nezbytných případech provést na žá-
dost ředitele příslušného zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy,

b) písm. b) bodu 2 a písm. c) se provádějí na základě
žádosti ředitele školy; jde-li o praktické vyučování
nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pra-
covišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si
ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob
údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák
nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpeč-
nostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené
kategorií práce.

§ 9

(1) Pracovnělékařskými prohlídkami jsou

a) vstupní prohlídka, prohlídka periodická a pro-
hlídka mimořádná, které se provádějí za účelem
posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu
k práci,

b) výstupní lékařská prohlídka a

c) lékařská prohlídka po skončení rizikové práce
(dále jen „následná prohlídka“).

(2) Při provádění pracovnělékařských prohlídek
jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzul-
tační zdravotní služby.

§ 10

(1) Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajiš-
tění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokláda-
nou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba uchá-

zející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost ne-
odpovídá zařazení k předpokládané práci.

(2) Vstupní prohlídka se provádí kromě případů
stanovených zákonem též před převedením zaměst-
nance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou
za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena
zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými pod-
mínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nej-
méně o jeden, a to bez ohledu na to, zda změna tako-
vých podmínek vede ke změně výsledné kategorie
práce.

§ 11

(1) Periodická prohlídka se provádí za účelem
zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v sou-
vislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo
stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl
vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance,
nebo k poškození zdraví jiných osob.

(2) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykoná-
vajících práci zařazenou podle zákona o ochraně ve-
řejného zdraví

a) v kategorii první se provádí

1. jednou za 6 let, nebo

2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který
dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaz-
nosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

b) v kategorii druhé se provádí

1. jednou za 5 let, nebo

2. jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který
dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaz-
nosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se pro-
vádí jednou za 2 roky,

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

(3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykoná-
vajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko
ohrožení zdraví, se provádí

a) jednou za 4 roky, nebo

b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který do-
vršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti
na periodickou prohlídku podle písmene a).

(4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije,

a) pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zá-
kona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín
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pro provedení periodické prohlídky, než je uveden
v odstavci 2 nebo 3, nebo

b) pokud je jiným právním předpisem11) nebo v pří-
loze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

(5) Jde-li o práce vykonávané na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické
prohlídky podle odstavce 2 nebo 3 se neprovádějí. To
neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod
u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kte-
rou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta
pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel
provádění těchto prohlídek vyžaduje.

§ 12

(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem
zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance
v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě
nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud
dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného
rizikového faktoru pracovních podmínek.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle
zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak sta-
noví zákon upravující využívání jaderné energie
a ionizujícího záření12),

b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost
konkrétních pracovních podmínek,

c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu
zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž
již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměst-
nance,

d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hod-
noty ukazatelů biologického expozičního testu,
popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření pro-
váděných za účelem sledování zátěže organizmu
působením rizikových faktorů pracovních podmí-
nek,

e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna ta-
ková změna zdravotního stavu zaměstnance, která
předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci

v době kratší, než je interval periodické prohlídky,
nebo

f) byl výkon práce přerušen

1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů,
s výjimkou výkonu práce v kategorii první po-
dle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-
-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko
ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní
předpis jinak5),

2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci
spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na
zdraví, nebo

3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na zá-
kladě

a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního
podnětu nebo podnětu zaměstnance,

b) informace sdělené ošetřujícím lékařem13) o důvod-
ném podezření, že změnou zdravotního stavu za-
městnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.

(4) Při mimořádné prohlídce podle odstavce 2
písm. e) nebo písm. f) bodu 3 se provedou základní
a další odborná vyšetření podle § 7 odst. 2 a 3; v ostat-
ních případech se provedou pouze ta odborná vyšetře-
ní, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky.

(5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle od-
stavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nedochází pro-
vedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty prove-
dení periodické prohlídky podle § 11 odst. 2, pokud
z lékařského posudku nevyplývá jinak [§ 17 písm. d)].

§ 13

(1) Výstupní prohlídka se provádí na základě žá-
dosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon,
za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance
v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjiš-
tění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze
předpokládat souvislost se zdravotní náročností vyko-
návané práce.
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11) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/
/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 18/1997 Sb.
13) Například § 45 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.



(2) Výstupní prohlídka se provádí při

a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného
vztahu,

b) převedení na práci se sníženou zdravotní nároč-
ností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci
konanou za příznivějších pracovních podmínek,
než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobi-
lost zaměstnance.

Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává
lékařský posudek.

(3) Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-
-li o

a) práce zařazené do kategorie první podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této
práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky
zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním
předpisem5), a pokud u zaměstnance nebyla zjiš-
těna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc
z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pra-
covní úraz,

b) výkon práce na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zá-
kona vyžádáno provedení vstupní lékařské pro-
hlídky a není-li podezření na změnu zdravotního
stavu v souvislosti s výkonem práce.

§ 14

(1) Následná prohlídka se provádí za účelem včas-
ného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v sou-
vislosti s prací za takových pracovních podmínek, je-
jichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce,
a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní
péče, popřípadě odškodnění. Na základě provedení ná-
sledné prohlídky se nevydává lékařský posudek.

(2) Následná prohlídka se provádí podle přílohy
č. 2 této vyhlášky, pokud tak stanoví

a) příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle
zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo

b) jiný právní předpis11).

§ 15

Náležitosti žádosti o provedení
pracovnělékařské prohlídky a posouzení
zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky
a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci
obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje zaměstnavatele, a to

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla za-
městnavatele nebo organizační složky zahra-
niční osoby na území České republiky, identi-
fikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li za-
městnavatelem právnická osoba,

2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě
jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo adresu místa hlášeného přechodného po-
bytu na území České republiky nad 90 dnů
nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na
území České republiky nebo bydliště v cizině,
je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační
složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměst-
navatelem stát, kraj nebo obec,

b) identifikační údaje zaměstnance nebo osoby uchá-
zející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě
jména, a příjmení, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu na území České republiky, nebo
adresu místa hlášeného přechodného pobytu na
území České republiky nebo, nemá-li takovou ad-
resu, adresu místa bydliště,

c) údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo
údaje o předpokládaném pracovním zařazení oso-
by ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu
práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve
vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů
pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce
podle jednotlivých rozhodujících rizikových fak-
torů pracovních podmínek,

d) druh požadované pracovnělékařské prohlídky,

e) důvod k provedení prohlídky.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

§ 16

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání kromě náležitostí podle právního předpisu
upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické doku-
mentace10) obsahuje:

a) identifikační údaje školy, a to

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla
školy, identifikační číslo osoby, bylo-li přidě-
leno,

2. název, sídlo a identifikační číslo organizační
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složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zřizo-
vatelem stát, kraj nebo obec,

b) kód a název oboru vzdělávání, ke kterému byl
uchazeč o vzdělávání posuzován, a

c) posudkový závěr.

(2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
v průběhu vzdělávání vedle náležitostí podle odstavce 1
obsahuje:

a) kód a název oboru vzdělávání posuzované osoby,
údaje o podmínkách výuky a praktického vyučo-
vání a o rizikových faktorech ve vztahu ke kon-
krétní práci, míře rizikových faktorů pracovních
podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednot-
livých rozhodujících rizikových faktorů pracov-
ních podmínek a

b) termín provedení další prohlídky, je-li provedení
této prohlídky důvodné.

§ 17

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci
vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího
náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10) obsa-
huje:

a) identifikační údaje zaměstnavatele, a to

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla za-
městnavatele nebo organizační složky zahra-
niční osoby na území České republiky, identi-
fikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li za-
městnavatelem právnická osoba,

2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě
jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo adresu místa hlášeného přechodného po-
bytu na území České republiky nad 90 dnů
nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na
území České republiky nebo bydliště v cizině,
je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační

složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměst-
navatelem stát, kraj nebo obec,

b) údaje o pracovním zařazení posuzované osoby,
dále údaje o druhu práce, režimu práce, o riziko-
vých faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře
rizikových faktorů pracovních podmínek vyjád-
řené kategorií práce podle jednotlivých rozhodují-
cích rizikových faktorů pracovních podmínek,

c) posudkový závěr a

d) termín provedení mimořádné prohlídky, je-li ta-
kový postup důvodný.

§ 18

Přechodná ustanovení

Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k pro-
vedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky na základě jiných právních předpisů, se
provedou v těchto termínech. Lékařské prohlídky v ter-
mínech podle této vyhlášky se provedou v návaznosti
na provedení lékařských prohlídek uvedených ve větě
první, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.

§ 19

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967
Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobi-
losti k práci, oznámená v částce 2/1968 Sb.

2. Směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, oznámená
v částce 20/1970 Sb.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
čeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1:
NEOLUXOR, Na Poříčí 25, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA,
Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-
-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.:
475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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