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Účel dokumentu 
Na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, zákona 
373/2011 Sb. o specifických lékařských službách a vyhlášky 79/2013 Sb. má zaměstnavatel povinnost 
zajistit zaměstnancům pracovnělékařské služby. Tento dokument stanoví způsob zajištění těchto služeb 
a lhůty lékařských prohlídek. 

 

Seznam zkratek 
PLP pracovně-lékařská péče (dříve závodní preventivní péče) = výkon pracovně-lékařských 

služeb 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

KHS Krajská hygienická stanice 

Legislativa 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
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 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, 

 vyhláška č. 79/2013, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové 
péče) 

 
Povinnosti zaměstnavatele 
Zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný 
výkon práce. Za tím účelem zajišťuje mimo jiné pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní 
péči). 

Každý zaměstnanec musí být zdravotně způsobilý pro vykonávanou práci a zaměstnavatel nesmí 
připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotní způsobilosti. 

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje 
pracovnělékařskou péči a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a 
vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit 
se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 
nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 
 
Pracovně-lékařské služby 
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“). 

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje 
zaměstnavatel. 

 
 
Poskytovatel pracovnělékařských služeb 
a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo 
b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství. 

 
Smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb je: 

 
 

......................................................................................... 

 
Lékařské prohlídky 

- vstupní lékařské preventivní prohlídky - před uzavřením pracovní smlouvy 
- opakované lékařské prohlídky ( periodické ) - dle schválené kategorizace, dle vyhlášky MZČR 
- mimořádné preventivní lékařské prohlídky - ( dle potřeby ) určuje vedoucí zaměstnanec 
- výstupní lékařské prohlídky - při skončení pracovního poměru 
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- další lékařské prohlídky, které musí zaměstnanci absolvovat v průběhu pracovního poměru, 
jsou stanoveny v příslušných pracovněprávních předpisech (týkají se například práce v noci, 
práce mladistvých apod.). 

 
 
Povinnosti zaměstnanců 
 podrobit se stanoveným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením, příp. očkováním v určených 

lhůtách, 
 podrobit se nařízeným pracovnělékařským službám, 
 podrobit se určeným mimořádným lékařským prohlídkám, 
 sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a 

dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče, 
 sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny 

jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci. 
 
 
Vstupní lékařská prohlídka 
Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má 
zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal 
zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

 
Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením: 

 
1. pracovního poměru, 
2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se 

o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou 
nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti 
stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku 
vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není 
prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti, nebo 

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. 
 

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž 
má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3. 

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 jinak právní předpis. 

 
Periodická lékařská prohlídka 

Periodické (opakované) lékařské prohlídky provádějí v návaznosti na zařazení prací do kategorií 
(kategorizace podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) takto: 
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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 návaznosti 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 návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1, 

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky, 

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok. 

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko 
ohrožení zdraví1, se provádí: 

1. jednou za 4 roky nebo 

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

 
1 Rizika ohrožení zdraví (ROZ): 

1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnictví, v zařízeních 
sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob a práce v 
dalších zařízeních obdobného charakteru 

2. Činnosti epidemiologicky závažné 
3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha 

transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů 
4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků 
5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou 
do místa výkonu práce přepravovány další osoby 

6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, 
při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým 
následkům 

7. Nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví, 
turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), vysokonapěťových elektrických 
zařízení 

8. Práce v hlubinných dolech 
9. Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít 

prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu 
10. Práce záchranářů 
11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí 
12. Hlasová zátěž 
13. Noční práce 
14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví 

 
Tyto uvedené lhůty neplatí: 

a) pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší 
termín pro provedení periodické prohlídky než je uveden výše, nebo 
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b) pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 k vyhlášce 79/2013 Sb. stanoveno jinak. 

Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické 
prohlídky se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u 
zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než 
lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. 

U zaměstnanců zařazených na noční práci se provádí lékařské prohlídky: 
 

a) před zařazením na noční práci, 
b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, 
c) kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá. 

 
 
Mimořádná prohlídka 

Provádí se v případech, kdy došlo ke změnám pracovních podmínek, nebo kdy má zaměstnavatel 
podezření na změnu zdravotní způsobilosti pro výkon práce, jako doposud, ale také v případech, kdy 
byl výkon práce přerušen: 

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

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. 
 
 
Výstupní lékařská prohlídka 

Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za 
účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na 
zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní 
náročností vykonávané práce. 

Výstupní prohlídka se provádí při 

a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu, 
b) převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci 

konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní 
způsobilost zaměstnance. 

Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek. 

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  
předpisem,  a  pokud  u  zaměstnance  nebyla  zjištěna  v době  výkonu  práce  u zaměstnavatele 
nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz. 

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

Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých 
v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po 
ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. 
Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek. 

Následná prohlídka se provádí, pokud tak stanoví: 

a) příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo 
b) jiný právní předpis. 

 
 
 

V Plzni 28.8.2014 
         Mgr. Jana Linhartová 
                 jednatelka 
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