
PLS Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb

Dobrý den, rádi bychom Vás informovali 
o úpravě vyhlášky o pracovnělékařských 

službách

Zobrazit celé znění

Co se pro Vás mění?

Změna frekvence dohledů

U kategorie 2R, 3 a 4 týkající se způsobilosti podle práv-
ního předpisu a profesního rizika je nově nastavena po-
vinná frekvence 1x za 3 roky.
 
U kategorie 1 a 2 je na zaměstnavateli, zda se rozhodne 
dohledy na pracovišti provádět.

Pracovnělékařské prohlídky

Lhůta periodických prohlídek se nezměnila, nově ale při-
byla možnost dobrovolnosti u nerizikových kategorií ze 
strany zaměstnavatele i zaměstnance.

Mimořádná prohlídka se nově rozděluje na úplnou, od 
které se počítá nová periodicita, a neúplnou, kdy původ-
ní periodicita zůstává v platnosti. Zároveň se zpřesňuje 
formulace jejího provedení. 

U výstupní prohlídky došlo k upřesnění, že v případě 
pracovního úrazu musí k uznání pracovní neschopnosti 
v příčinné souvislosti dojít nejméně dvakrát. 

Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských 
služeb

Časové dotace pro provádění pracovnělékařských pro-
hlídek, zajištění poradenství, dohledů s ohledem na za-
řazení do kategorie a počet pracovních míst nebo pozic 
se ruší.

Rizikové faktory a profesní rizika

V rizikových faktorech pracovních podmínek dochází ke 
změně v rámci rizika hluk, kdy u vstupních prohlídek pro 
posouzení zdravotní způsobilosti nově postačí orientač-
ní ORL vyšetření včetně screeningové audiometrie.

V rámci profesních rizik se ruší práce ve školách a škol-
ských zařízeních, činnosti epidemiologicky závažné, říze-
ní motorových vozidel u tzv. „řidičů referentů“ a hlasová 
zátěž.

U profesního rizika noční práce se doplňuje, že se jedná 
o zaměstnance pracujícího v noci, který odpracuje bě-
hem noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby 
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, a to v průměru ales-
poň jednou týdně.

Rizikové faktory pracovních podmínek, které v rámci 
prevence nelze odstranit, stanoví zaměstnavatel ve spo-
lupráci s poskytovatelem. Jedná se o práce zařazené do 
druhé kategorie, jejichž součástí je 30 rizikových fakto-
rů pracovních podmínek, uvedených v části I. V takovém 
případě je povinností zaměstnavatele realizovat perio-
dické a výstupní prohlídky.

Novinky a změny ve formulářích

V souvislosti s účinností novely vyhlášky upravující po-
žadavky na pracovnělékařské služby, poskytneme našim 
klientům jako součást vstupní dokumentace formulář 
„Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci včet-
ně žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a po-
souzení zdravotní způsobilosti k práci“ upravený s ohle-
dem na novelizaci vyhlášky.

Zaměstnavatelé ve formulářích nově uvádějí, 
případně konkretizují tyto informace:

MIMOŘÁDNÁ V ÚPLNÉM ROZSAHU
Stanoví se nová lhůta pro provedení další periodické 
prohlídky.

Realizuje se:

při změně zdravotního stavu zaměstnance (zkrácení 
platnosti lékařského posudku stranou posuzujícího 
lékaře),

přerušení výkonu práce na dobu delší než 6 měsíců 
(nejedná-li se o přerušení z důvodu čerpání mateřské 
nebo rodičovské dovolené),

na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele.

MIMOŘÁDNÁ V NEÚPLNÉM ROZSAHU
Nedochází ke změně lhůty provedení periodické prohlíd-
ky stanovené při předchozí prohlídce.

Realizuje se:

ve všech ostatních případech.

DRUH PRÁCE / KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ ČINNOST
Zpřesnění vykonávané činnosti zaměstnance ze strany 
žadatele. Např. „lakýrník: lakování tlakovou pistolí, ob-
časná manipulace břemeny, občasné vnucené pozice              
v předklonu.“

REŽIM PRÁCE (PRACOVNÍ DOBY) 
Konkretizujte požadované podmínky, např. způsob úpra-
vy pracovní doby (ne/rovnoměrné, pružné rozvržení, 
konto pracovní doby, počet hodin v týdnu apod.), rozvrh 
směn.

Zpřesnění časové dotace práce – ideálně kombinace 
směnnosti + počet hodin v týdnu.

V rámci více než dvacetileté praxe 
poskytovatele PLS doporučujeme:

Nadále realizovat periodické prohlídky v kat. 1:

preventivní záchyt běžných populačních chorob ob-
zvláště při absenci pravidelných prohlídek u regist-
rujících praktických lékařů,

záchyt arteriální hypertenze, diabetes mellitus, aryt-
mie různé etiologie, oční vady, poruchy sluchu, kožní 
afekce atd.,

celkové posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Nadále realizovat periodické prohlídky v kat. 2:

platí výše uvedené pro kat. 1,

jedná se o přechodnou kategorii mezi kategorií 1 
a rizikovými pracemi,

je zde vyšší pravděpodobnost vzniku nemocí z po-
volání u predisponovaných jedinců,

možné podhodnocení rizikovosti ze strany zaměst-
navatele.

V době mimo COVID-19 vznikalo v kategorii 1 
a 2 celkově kolem 1/3 nemocí z povolání. 

povinnost pravidelného hodnocení zdravotních rizik 
při výskytu rizikových faktorů na pracovišti i nadále 
zůstává v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,               
v platném znění či v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění,

v průběhu dohledu dochází k hodnocení zdravotních 
rizik na pracovišti a přípravě podkladů k vypracová-
ní kategorizace prací tak, aby odrážela skutečnou 
zdravotní náročnost vykonávané práce, a nedochá-
zelo tak k nesprávnému zařazení prací do kategorií, 
což může být následně doprovázeno nedostateč-
ným posouzením zdravotního stavu jednotlivých za-
městnanců,

součástí dohledu je i konzultace nad správným 
uspořádáním a vybavením pracovních míst tak, aby 
se předcházelo např. bolestem zad ze zdlouhavého 
sezení či syndromu karpálního tunelu, které často 
vznikají právě u prací zařazených do 1. a 2. kategorie,

v případě zjištění závad navrhuje na základě prove-
deného dohledu poskytovatel PLS opatření vedoucí 
k jejich odstranění, čímž snižuje rizika, která by moh-
la vést k poškození zdraví zaměstnanců,

lékař při posuzování zdravotní způsobilosti k prá-
ci vychází mj. i ze znalosti pracovního prostředí za-
městnance, k čemuž mu slouží záznamy z provede-
ného dohledu.

Tým EUC PLS

Nadále realizovat dohledy na pracovištích 
klienta v kat. 1 a 2:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-452/zneni-20230101

