
                   

                       

 

Dobrý den, 

dnes Vám zasílám informace k tématu „Pracovnělékařská péče“, kde jsem 

vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP.  

(Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) 

Zákon definuje pracovnělékařské služby jako zdravotní služby preventivní, 

jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a 

pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a 

hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k 

práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před 

pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, 

školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad 

výkonem práce nebo služby. 

S přáním pěkného dne Vás zdraví 

 

 

                                                                      Petr Dalecký 

                                                                 specialista BOZP 

                                                        RP OS KOVO Hradec Králové 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 17.1. 2012 



Dne 8. prosince 2011 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách.  Tento zákon bude institucionalizovat pracovnělékařskou péči. Zákon byl publikován společně se 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a 

zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, 

zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Všechny uvedené 

zákony nabudou účinnosti 1. dubna 2012. 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách obsahuje :  

Hlava I 

Obecná ustanovení 

Hlava II 

Zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek 

Díl 1 - Asistovaná reprodukce 

Díl 2 - Sterilizace 

Díl 3 - Terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie 

Díl 4 - Změna pohlaví transsexuálních pacientů 

Díl 5 - Psychochirurgické výkony 

Díl 6 - Genetická vyšetření 

Díl 7 - Odběry lidské krve a jejích složek, léčba krví nebo jejími složkami 

Hlava III 

Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na 

živém člověku zavedena 

Hlava IV 

Posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování 

nemocí z povolání 

Díl 1 - Posudková péče a lékařské posudky 

Díl 2 - Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby 

ucházející se o zaměstnání 

 

Pracovnělékařské služby 

§ 53 

(1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je 

hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, 

provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu 

před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v 

poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo 

služby (dále jen „práce“). 

 

 



Poznámka: 

Tato výše uvedená definice je plně v souladu s Úmluvou MOP č. 161 o závodních zdravotních 

službách, která byla ratifikována již v roce 1989, ale nebyla promítnuta do právního řádu. 

 

(2) Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje 

zaměstnavatel za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy. 

§ 54 

(1) Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je 

a)   poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo 

b)   poskytovatel v oboru pracovní lékařství. 

 

Poznámka: 

V zemích EU je totiž běžné, že poskytovatel pracovnělékařské péče má k tomu specializované 

vzdělání, alespoň formou nějakého akreditačního kurzu. U nás od roku 1995 do roku 2011 

absolvovalo akreditační kurz pracovnělékařské péče pouze 422 praktických lékařů. Bude proto 

do budoucna především věcí zaměstnavatelů, aby od svých lékařů vyžadovali absolvování 

tohoto akreditované kurzu.  

Oba poskytovatelé pracovnělékařských služeb (všeobecní praktičtí lékaři i lékaři s akreditací 

pracovního lékařství) jsou z titulu své odbornosti oprávněni poskytovat pracovnělékařské 

služby pro zaměstnavatele, kteří mají na svých pracovištích zařazeny zaměstnance ve smyslu 

§ 37 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou 

se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli do kategorie 

první, druhé, třetí nebo čtvrté. 

 

(2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích 

 

a)   je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví10) do 

kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro 
jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o 
poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem uvedeným v odstavci 1, 

Poznámka: 

Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců (byť zaměstnává jednoho či dva 

zaměstnance) má totiž povinnost mít svého lékaře pracovnělékařské péče a musí mít s ním 

uzavřenou smlouvu o pracovnělékařské péči. Navíc podle § 103, odst. 1d)  ZP je zaměstnavatel povinen 

sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým 

druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni 

se podrobit. 

b)   může, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a 
není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, 
zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na 
základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a), který je registrujícím 
poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby podle § 
53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v odstavci 1, s nímž 
uzavřel písemnou smlouvu, 
 

c)   je povinen, dojde-li ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, 
uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem podle odstavce 1 o ty 
pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně 
došlo. 



(3) Posuzování zdravotní způsobilosti a pracovnělékařské prohlídky pro práce, které jsou nebo 

budou vykonávány ve zkušebním provozu podle jiného právního předpisu, zaměstnavatel 

zajišťuje u poskytovatele podle odstavce 2 písm. a) nebo b), a to na základě výsledků 

hodnocení rizik podle jiného právního předpisu nebo výsledků měření, byla-li pro účely 

souhlasu s uvedením do zkušebního provozu, uskutečněna. 

§ 55 

(1) Zaměstnavatel je povinen 

a)   umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb vstup na každé své pracoviště a 
sdělit jim informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, 
včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení, 
sdělit jim informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci; v případě pracovišť, která podléhají z důvodu státního 
nebo jiného zákonem chráněného tajemství zvláštnímu režimu, vstupují na tato pracoviště pouze určení 
zaměstnanci poskytovatele pracovnělékařských služeb, kteří jsou v tomto případě povinni dodržet zvláštní režim, 

b)   při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti, 

c)   při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů vybavit 
jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení 
zaměstnance požadováno, 

d)   odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal. 

(2) Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou 

prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. 

§ 56 

Zaměstnanec je povinen 

a)   podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel 
uzavřel písemnou smlouvu, popřípadě pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti u 
poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 54 odst. 2 písm. b); rovněž je povinen podrobit se zdravotním 
službám indikovaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatele 
dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci poskytovatel pracovnělékařských služeb; další zdravotní služby jsou 
součástí pracovnělékařských služeb, 

b)   podrobit se pracovnělékařským službám nařízeným podle jiného právního předpisu, 

c)   sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších 
poskytovatelů, kteří ho přijali do péče, 

d)   sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny jemu známé nebo 
podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci. 

§ 57 

(1) Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen 

a)   informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho 
zdravotního stavu, 

b)   informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců, 

c)   vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci, 

d)   spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci, zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
odborně způsobilými osobami podle zákona upravujícího zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci11), odborovou organizací a kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci12), 

e)   neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

f)   podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci12) k zjednání nápravy nad 

dodržováním povinností v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci13) v případě, že zjistí, že zaměstnavatel 

nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti v bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci stanovené jinými právními předpisy, 

g)   vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která se nevztahuje ke 
konkrétnímu zaměstnanci, odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o konkrétních zaměstnancích; 
dokumentací pracovnělékařských služeb se rozumí záznamy o provádění dohledu na pracovišti zaměstnavatele, 
včetně výsledků analýz, o poradenství poskytnutém zaměstnavateli a jiné obdobné záznamy o činnostech 
prováděných v rámci pracovnělékařských služeb, 

h)   vést odděleně zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientovi od zdravotnické dokumentace vedené o 
zaměstnanci při poskytování pracovnělékařských služeb, jestliže je registrujícím poskytovatelem pacienta a 
zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

(2) Poskytovatel pracovnělékařských služeb je oprávněn požadovat po zaměstnavateli 

zajištění měření, popřípadě expertizy, a to za účelem analýzy pracovních podmínek, 

pracovního prostředí a odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace 



zdravotních rizik, pokud má podezření, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která 

negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen 

měření nebo expertizy požadované poskytovatelem podle věty první zajistit. Jestliže s 

požadavkem na zajištění těchto měření nebo expertiz nesouhlasí, požádá o stanovisko 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o práci v prostředí ionizujícího záření14). V žádosti 

nesouhlas se zajištěním měření nebo expertiz podle požadavku poskytovatele 

pracovnělékařských služeb odůvodní. 

(3) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost přezkoumá důvod žádosti zaměstnavatele a své 

stanovisko písemně sdělí do 15 dnů od obdržení žádosti zaměstnavateli. 

§ 58 

 

Zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona, s výjimkou 

posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských 

preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských 

preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně 

veřejného zdraví. 

§ 59 

 

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání 

(1) Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní 

způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci 

pracovnělékařských služeb s tím, že 

a)   vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel 
uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel, na jehož 
pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání, 

b)   osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem 
pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.  
 

(2) Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí 

vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo 

obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže 

osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se 

zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak. 

 

§ 60 

 

Prováděcí právní předpis, nestanoví-li jiný právní předpis15) jinak, stanoví 

a)   postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění 
zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu odborných vyšetření, 

b)   organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a obsah dokumentace o pracovnělékařských službách 
prováděných pro zaměstnavatele, 

c)   rizikové faktory pracovního prostředí a nemoci, stavy a vady, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo 
omezují zdravotní způsobilost k práci nebo službě, 

d)   náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, 

e)   náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti. 

 

Poznámka: 

Prováděcí právní předpis k výše uvedenému zákonu zatím ještě nebyl zaslán ani do připomínkového řízení. 



Díl 3 

Nemoci z povolání 

Oddíl 1 

Posuzování a uznávání nemocí z povolání 

§ 61 

(1) Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání zjišťují a posuzují poskytovatelé 

pracovnělékařských služeb. 

(2) Nemoci z povolání posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z 

povolání sledují poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení ministerstva k 

uznávání nemocí z povolání, pokud dále není uvedeno jinak; pro tyto účely mohou též 

provádět, je-li to účelné, vyšetření pro zjištění zdravotního stavu. 

§ 62 

(1) Poskytovatel uvedený v § 61 odst. 2 nemoci z povolání uznává na základě 

a)   zjištění zdravotního stavu poskytovatelem uvedeným v § 61 odst. 1, a to včetně zjištění zdravotního stavu před 
vznikem onemocnění a výsledků jím vyžádaných odborných vyšetření a jeho stanoviska, 

b)   výsledků dalších odborných vyšetření, pokud je to důvodné, vyžádaných nebo provedených poskytovatelem 
uvedeným v § 61 odst. 2 a 

c)   ověření podmínek vzniku nemocí z povolání podle odstavce 3. 

(2) Poskytovatel uvedený v § 61 odst. 1 za účelem posouzení a uznání nemoci z povolání 

předá poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 2 kopii zdravotnické dokumentace v rozsahu 

potřebném k posouzení nemoci. Obdobně se postupuje, nesplňuje-li nemoc posuzované osoby 

nadále podmínky pro trvání nemoci z povolání stanovené prováděcím právním předpisem. 

(3) Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání16) provádí 

a)   příslušné orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

b)   Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání v souvislosti s prací v 
podmínkách ionizujícího záření, 

c)   poskytovatel pracovnělékařských služeb uvedený v § 61 odst. 2, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání při 
výkonu práce v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v České republice, a to na 
základě sdělení posuzovanou osobou a podrobného písemného vyjádření vysílajícího zaměstnavatele o 
podmínkách, za kterých byla práce v zahraničí vykonávána, popřípadě dalších zjištění z místa výkonu práce; 
výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele posuzujícího nemoc z povolání 
závazné. 

(4) V případě osob trvale žijících v zahraničí se při posuzování a uznávání nemocí z povolání 

vychází z lékařské zprávy vydané v zemi pobytu posuzované osoby a ověřené k tomu 

příslušným orgánem země, pokud z vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána, nevyplývá jinak; k lékařské zprávě musí být připojen její úředně ověřený 

překlad do českého jazyka; překlad se nevyžaduje, jde-li o lékařskou zprávu ve slovenském 

jazyce. 

(5) Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby uznává 

nebo neuznává jako nemoc z povolání, nebo zda nemoc posuzované osoby již nadále 

nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání stanovené prováděcím právním předpisem. 

Poskytovatel uvedený v § 61 odst. 2, který vydal lékařský posudek, zajistí neprodleně jeho 

prokazatelné předání osobám podle § 44 odst. 1 a dalším osobám, kterým uplatněním 

lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, jejichž okruh je vymezen prováděcím 

právním předpisem. 

§ 63 

(1) Ošetřující lékař je povinen odeslat k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 1 nebo 2 

osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání, 

nebo k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 2, je-li podezření, že nemoc již nadále 

nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání. Povinnost odeslat zaměstnance k 

poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 1 nebo 2 má též zaměstnavatel, má-li důvodné 

podezření na vznik nemoci z povolání, nebo k poskytovateli uvedenému v § 61 odst. 2, má-li 

podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání. 



(2) V případě, že poskytovatel uvedený v § 61 odst. 2 zjistí, že vycházel při posuzování 

nemoci z povolání z nesprávných údajů, provede z vlastního podnětu nové posouzení 

zdravotního stavu posuzované osoby; na základě nového posouzení vydá nový lékařský 

posudek. V takovém případě vyrozumí o této skutečnosti posuzovanou osobu a osoby, pro 

které v souvislosti s uplatněním lékařského posudku vznikají práva a povinnosti, jsou-li mu 

tyto osoby známy. 

(3) V případě podezření na vznik nemoci z povolání nebo podezření, že nemoc již nadále 

nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, je posuzovaná osoba povinna podrobit se 

odbornému vyšetření indikovanému poskytovatelem uvedeným v § 61 odst. 1 nebo 2, a to u 

poskytovatele, kterého mu tento poskytovatel určí. Poskytovatel uvedený v § 61 odst. 1 nebo 

2 určenému poskytovateli sdělí skutečnosti, které vedly k podezření podle věty první. Určený 

poskytovatel je povinen provést odborné vyšetření v termínu dohodnutém s posuzovanou 

osobou, nejdéle však do 30 dnů od dne sdělení poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

(4) Jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako 

na osobu, která nemocí z povolání netrpí. Uvedenou skutečnost musí poskytovatel sdělit 

prokazatelným způsobem osobě povinné k náhradě škody na zdraví, pokud je mu známa. 

Lékařský posudek se nevydá. 

§ 64 

 

Zaměstnavatel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele uvedeného v § 

61 odst. 1 nebo 2 vstup na pracoviště, kde zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec pracuje 

nebo pracoval za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vznikla, a to za 

účelem zjištění dalších skutečností nebo provedení klinického testu, popřípadě odebrání 

vzorku materiálu nebo pořízení audiovizuálního záznamu potřebného k posouzení nemoci z 

povolání. Zaměstnavatel je též povinen pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek 

vzniku nemoci z povolání umožnit vstup na pracoviště bývalému zaměstnanci. 

 

§ 65 

Prováděcí právní předpis stanoví 

a)   bližší požadavky na postup při posuzování a uznávání nemoci z povolání, 

b)   bližší požadavky na postup při posuzování nemoci z povolání v případech, kdy nemoc nadále nesplňuje podmínky 
nemoci z povolání, 

c)   okruh osob, kterým poskytovatelé uvedení v § 61 odst. 2 předávají lékařský posudek o nemoci z povolání, 

d)   podmínky, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání, 

e)   náležitosti lékařského posudku, kterým se uznává nemoc z povolání nebo kterým se nemoc neuznává jako nemoc 
z povolání. 

 

Oddíl 2 

Povolení k uznávání nemocí z povolání 

§ 66 

(1) Ministerstvo udělí povolení k uznávání nemocí z povolání poskytovateli v oboru pracovní 

lékařství, na základě jeho žádosti, která obsahuje 

a)   identifikační údaje poskytovatele, 

b)   kopii oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství, 

c)   rozsah a objem zdravotních služeb, které je schopen zajistit, a jejich minimální personální zabezpečení, 

d)   dobu poskytování pracovnělékařských služeb, která musí trvat nejméně 5 let, 

e)   technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, 

f)   cenu za zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, za kterou hodlá zdravotní služby 
poskytovat, 

g)   počet provedených jednotlivých odborných vyšetření a počet posuzovaných osob ve vztahu k nemocem z povolání 
za poslední 3 roky před podáním žádosti, pokud tuto činnost v minulosti vykonával. 



(2) Poskytovatel může podat žádost na základě výzvy zveřejněné ministerstvem. Výzva 

ministerstva obsahuje 

a)   místo, kam se žádosti předkládají, 

b)   lhůtu pro předložení žádostí, 

c)   území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány, 

d)   požadavky na rozsah a objem požadovaných zdravotních služeb. 

(3) Ministerstvo po posouzení podkladů v žádostech jednotlivých žadatelů a skutečností v nich 

uvedených vyřadí poskytovatele, kteří nevyhověli podmínkám vymezeným ve výzvě, a u 

ostatních určí pořadí ve vztahu k území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány. 

Kritérii pro určování pořadí žadatelů jsou kvalifikační předpoklad, doba a rozsah praxe a 

rozsah služeb, které jsou nabízeny. Povolení k uznávání nemocí z povolání lze udělit 

poskytovatelům v pořadí určeném podle věty první. Povolení se uděluje na dobu 10 let. 

(4) Ministerstvo udělí povolení pouze poskytovateli, u něhož posuzování a uznávání nemocí z 

povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství 

a pokud poskytuje pracovnělékařské služby nejméně 5 let. 

(5) Povolení k uznávání nemocí z povolání obsahuje 

a)   údaje podle odstavce 1 písm. a), 

b)   vymezení území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány, 

c)   rozsah a objem zajišťovaných zdravotních služeb. 

(6) Ministerstvo zveřejní seznam poskytovatelů, kterým udělilo povolení k uznávání nemocí z 

povolání, způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(7) V případě, že se pro dané území ve stanoveném termínu nepřihlásí žádný poskytovatel 

nebo není splněna podmínka posuzování nemocí z povolání alespoň 2 lékaři se 

specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, zajistí uznávání nemocí z povolání 

ministerstvo tak, že rozhodne z moci úřední o tom, že posuzování nemocí z povolání bude 

vykonávat některý z oprávněných poskytovatelů. Ministerstvo podle věty první může pověřit 

pouze poskytovatele, u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 

lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a pokud poskytuje 

pracovnělékařské služby nejméně 5 let. 

§ 67 

 

Poskytovatel je povinen písemně oznámit ministerstvu změny všech údajů a podmínek, za 

nichž bylo povolení k uznávání nemocí z povolání uděleno, a to do 15 dnů ode dne jejich 

vzniku. 

§ 68 

 

(1) Povolení k uznávání nemocí z povolání zaniká 

a)   dnem zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství, 

b)   odejmutím povolení ministerstvem. 

(2) Ministerstvo povolení k uznávání nemocí z povolání 

a)   odejme, jestliže o to poskytovatel požádá nebo nezajišťuje zdravotní službu pro území uvedené v povolení, 

b)   může odejmout, jestliže poskytovatel přestal splňovat některou z podmínek podle § 66 odst. 1 písm. e) nebo 
odst. 5 písm. c). 

(3) Jde-li o poskytovatele, kterému po skončení období, na něž mu bylo vydáno povolení k 

uznávání nemocí z povolání, nebylo podle § 66 uděleno nové povolení k uznávání nemocí z 

povolání, použijí se pro nakládání se zdravotnickou dokumentací obdobně ustanovení zákona 

o zdravotních službách upravující nakládání se zdravotnickou dokumentací při zániku 

poskytovatele s tím, že zdravotnickou dokumentaci do doby jejího předání novému 

poskytovateli příslušnému k uznávání nemocí z povolání přebírá ministerstvo. 

 



Díl 4 

Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 

pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u 

příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob 

Hlava V 

Lékařské ozáření a klinické audity 

Díl 1 

Lékařské ozáření 

Díl 2 

Klinické audity 

Hlava VI 

Ochranné léčení 

Hlava VII 

Správní delikty 

Hlava VIII 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

 


