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P R Á V N Í  Ú P R A V A

DÍL 1  

Pracovnělékařská služba

K A P I TO L A  1

Právní úprava
Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách (dále zkratka ZSZS), který je zvláštní právní úpravou ve vztahu k obecnému zá-
konu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách). ZSZS byl novelizován, a to ve vztahu k pracovnělékařským služ-
bám zákonem č. 47/2013 Sb. s účinností od 1. dubna 2013. ZSZS upravuje služby nej-
různější povahy, jejichž jediným společným znakem je skutečnost, že se jedná o službu, 
a to zvláštní povahy. Pro pracovněprávní vztahy zaměstnanců má ovšem zásadní význam 
hlava čtvrtá zákona o posudkové péči a lékařských posudcích, pracovnělékařských služ-
bách a posuzování nemocí z povolání. Posudková péče a vydávání lékařských posudků je 
upraveno v ustanoveních § 41 až 52 zákona, pracovnělékařské služby v § 53 až 60 a po-
suzování a uznávání nemocí z povolání v ustanoveních § 61 až 68 (uznávání těchto ne-
mocí není předmětem tohoto výkladu). Některá společná pravidla pro uvedené tři seg-
menty právní úpravy upravuje ustanovení § 69, které se týká zejména bezpečnostních 
sborů, ozbrojených sil, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence.

Zákon je významným pokrokem k překonání zastaralé legislativy, upravující dřívější zá-
vodní preventivní péči, a to ve zrušeném zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a ve 
směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZ – směrnice byla zrušena pro-
váděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 
Sb., o  specifických zdravotních službách, (vyhláška o  pracovnělékařských službách 
a o některých druzích posudkové péče) – dále též „prováděcí vyhláška“. Právní úprava je 
preciznější, ale v mnoha směrech též přísnější než dřívější právní úprava. Bohužel obsa-
huje rovněž některé nedostatky a vytváří některé problémy – lze tedy předpokládat, že 
ji bude třeba dalšími novelami korigovat. K postupu při uznávání nemocí z povolání byla 
vydána vyhláška č. 104/2012 Sb.

V době redakční uzávěrky této knihy projednával Parlament ČR návrh rozsáhlejší novely 
zákona s předpokládanou účinností v polovině roku 2017. V návaznosti na to má být no-
velizována i vyhláška č. 79/2013 Sb.

Podle přechodného ustanovení zákona bylo možné pracovnělékařské služby po-
skytovat podle dřívějších právních předpisů upravujících poskytování závodní 
preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona, tj . do 
31 . 3 . 2013. Hrazení pracovnělékařských služeb se však od 1. 4. 2012 řídilo již novým 
zákonem, což platí i  pro vydávání lékařských posudků. Do konce března 2013 sys-
tém pracovnělékařských prohlídek stanovila zejména zmíněná směrnice Ministerstva 
zdravotnictví.

§ 98 ZSZS
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Pracovnělékařské služby

Obsah pracovnělékařských služeb

Tyto služby jsou zdravotní služby preventivní, zahrnující tři součásti:

1.  hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na 
zdraví a provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za 
účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,

2.  poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, 
nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací – jeho součástí bude také pro-
vádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem k první pomoci (§ 102 odst. 6 
ZP) a zpracování návrhu vybavení lékárničky první pomoci pro zaměstnavatele,

3.  pravidelný dohled na pracovištích a v dalších zařízeních zaměstnavatele a nad vý-
konem práce (dohled hygienické povahy).

  Podrobnosti k obsahu těchto součástí pracovnělékařské služby stanoví již uvedená 
prováděcí vyhláška č. 79/2013. Tato vyhláška také stanoví obsah pracovnělékařských 
prohlídek, které vždy obsahují základní vyšetření, zahrnující komplexní fyzikální vy-
šetření a základní chemické vyšetření moče, a  také eventuální odborná vyšetření. 
Dále vyhláška stanoví časový rozsah pracovnělékařských služeb, a to pro pracovnělé-
kařské prohlídky čas potřebný na jednu prohlídku podle jejího druhu a s ohledem na 
náročnost práce (kategorii práce) a čas potřebný pro poradenství a dohled na jedno 
pracovní místo za rok, rovněž podle kategorie práce (kategorizaci prací podle míry 
výskytu rizikových faktorů pracovních podmínek upravují ustanovení § 37 až 39 záko-
na č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a prováděcí 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 az-
bestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášek č. 107/2013 Sb., č. 181/2015 Sb. a č. 
240/2015 Sb. Práce se zařazují do čtyř kategorií, přičemž kategorie čtvrtá vyjadřuje ne-
vyšší míru rizikovosti, práce ve třetí a čtvrté kategorii jsou automaticky rizikové, u prací 
v druhé kategorii tak může svým rozhodnutím stanovit orgán ochrany veřejného zdra-
ví, tj. krajská hygienická stanice, v Praze Hygienická stanice hl. m. Prahy).

  Z těchto minimálních časových norem lze vypočítat časový rozsah pracovnělékař-
ských služeb, který bude muset zaměstnavatel zabezpečit smlouvou s poskytovate-
lem a které bude muset hradit (s určitou výjimkou u vstupních prohlídek).

Zaměstnavatel musí zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející 
se o zaměstnání zásadně u poskytovatele pracovnělékařských služeb (tj. poskytova-
tele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství, a to písem-
nou smlouvou). U takového poskytovatele musí zaměstnanci a uchazeči o zaměstná-
ní absolvovat stanovené pracovnělékařské prohlídky – k nim je vyloučena svobodná 
volba lékaře. Jde-li ale o práce zařazené pouze do kategorie první a není-li součástí 
této práce činnost, pro jejíž výkon jsou zdravotní podmínky stanoveny jinými právními 
předpisy (tzv. čistá kategorie 1.), může zaměstnavatel vysílat zaměstnance nebo ucha-
zeče o zaměstnání na pracovnělékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovate-
lům, tj. k lékařům vybraným na základě práva svobodné volby lékaře. Je však výlučně jen 

§ 53 ZSZS

§ 54 odst. 1
a 2 ZSZS
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na zaměstnavateli, zda takové zaměstnance hodlá vysílat k jejich registrujícím poskyto-
vatelům zdravotních služeb, nebo zda bude trvat na tom, že musí lékařské prohlídky ab-
solvovat u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (tzv. závodního lékaře).

Při vyslání zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku jej musí zaměstnavatel vybavit 
žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce (směnnosti) a pracovních podmín-
kách, zejména o kategorii, do níž je práce zařazena – podrobnosti o obsahu žádosti sta-
noví prováděcí vyhláška.

Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli 
pracovnělékařských služeb, mj. umožnit mu vstup na každé své pracoviště, předložit technic-
kou dokumentaci strojů a zařízení a sdělit další potřebné údaje k hodnocení a prevenci rizik.

Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským službám a rovněž odborným 
vyšetřením, které mu indikoval poskytovatel pracovnělékařských služeb. Nesplnění těch-
to povinností má podle nového zákona pro zaměstnance velmi závažné důsledky. Tato 
povinnost je zaměstnanci uložena rovněž v ustanovení § 106 odst. 4 písm. b) ZP – musí 
se podrobit pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným 
zvláštními právními předpisy.

K A P I TO L A  3

Systém pracovnělékařských prohlídek 
a jejich důsledky

Zákon sám výslovně upravuje vstupní lékařskou prohlídku osoby ucházející se o za-
městnání a v některých případech mimořádnou prohlídku. Celý systém pracovnělékař-
ských prohlídek však stanoví prováděcí vyhláška.

Stejně jako v dosavadní směrnici, půjde o prohlídky:

1) vstupní, a to

a)  před uzavřením pracovního poměru (zásadně uzavřením pracovní smlouvy),

b)  před uzavřením dohody o  provedení práce nebo dohody o  pracovní činnosti,  
má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k rizikové práci nebo k práci, je-
jíž součástí je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanove-
ny jinými právními předpisy (zejména předpisy příkladmo uvedenými v poznámce 
pod čarou č. 5 v prováděcí vyhlášce);

c)  před uzavřením vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu (zejména služebního 
poměru vojáka nebo příslušníka bezpečnostních sborů);

d)  při převedení zaměstnance na jinou práci, pokud má být tato práce vykonávána za 
odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměst-
nance (např. při výskytu nového rizikového faktoru).

Jestliže se osoba ucházející se o zaměstnání v případech podle písmen a) až c) nepodro-
bí vstupní lékařské prohlídce, považuje se za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, 
k níž má být zařazena. Sjednání pracovní smlouvy s takovou osobou by zavazovalo k plnění 

§ 42 odst. 1,
§ 55 odst. 1 

písm. d) ZSZS,
§ 15 vyhl. 

č. 79/2013 Sb.

§ 55 odst. 1 
písm. a) ZSZS

§ 56 odst. 1 
písm. a) ZSZS,

§ 106 odst. 4 
písm. b) ZP

§ 59 odst. 1 
ZSZS, § 10 vyhl. 

č. 79/2013 Sb.
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od počátku nemožnému a mohlo by být proto posouzeno jako absolutně neplatné právní 
jednání, a to na základě ustanovení § 588 nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 
Sb.

2)  periodická, předepsaná v intervalu, který je diferencován podle kategorie práce, re-
spektive věku, popřípadě podle toho, zda jde o práci v riziku ohrožení zdraví podle 
prováděcí vyhlášky (její část II přílohy 2). Tyto intervaly je nutné z právního hlediska 
chápat jako doby (nikoli jako lhůty). Od 1. 1. 2014 se počítají analogicky podle usta-
novení § 605 a § 606 nového občanského zákoníku. Předepsaný interval tak končí ka-
lendářním dnem, který číselným označením odpovídá dnu, v němž byla předchozí 
prohlídka provedena. Jestliže například bude provedena 1. 7. 2014 a další prohlídka 
má být po čtyřech letech, bude muset být konána nejpozději 1. 7. 2018, což je den, 
jímž končí platnost lékařského posudku. Periodické prohlídky dle nové právní úpravy 
musí být prováděny až k ukončení platnosti lékařského posudku vydaného podle dří-
vější právní úpravy, což se týká i dřívějších tzv. řadových prohlídek (toto označení je 
již zrušeno – jsou nahrazeny periodickými prohlídkami);

3)  mimořádná, která se provádí v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě 
nebo změně zdravotní způsobilosti k práci. Přímo podle zákona (§ 55 odst. 2 ZSZS) 
má zaměstnavatel právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékař-
skou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k prá-
ci. To je významná změna právní úpravy, neboť takováto možnost byla dosud jen 
výjimečná. Naopak, zaměstnavatel je povinen odeslat zaměstnance na mimořádnou 
prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal. Další případy mimořádných prohlídek 
stanoví prováděcí vyhláška;

4)  výstupní, jejímž důvodem je zjištění eventuálních změn zdravotního stavu, u kterých 
lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Výstupní pro-
hlídka se provádí jen na základě žádosti zaměstnance nebo pokud tak stanoví jiný 
právní předpis, a to:

  a) před ukončením pracovněprávního nebo obdobného vztahu,

  b)  před převedením na jinou práci se sníženou zdravotní náročností, nebo konanou 
za příznivějších podmínek – bezprostředně v návaznosti na tuto výstupní pro-
hlídku se koná eventuální vstupní prohlídka ve vztahu k novému pracovnímu za-
řazení zaměstnance.

  O  provedení výstupní prohlídky se vydává potvrzení, nikoli lékařský posudek. 
Zaměstnance není třeba k výstupní prohlídce nutit, protože se vždy koná jen na zá-
kladě jeho žádosti;

5)  následná, a to po skončení rizikové práce v případech uvedených v příloze č. 2 k pro-
váděcí vyhlášce, pokud tak stanoví orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienic-
ká stanice). Účelem této prohlídky je včasné zjištění změn zdravotního stavu, jejichž 
důsledky se mohou projevit i po ukončení práce.

Pro účely posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti lze lékařskou prohlídku (zpravi-
dla periodickou) provést nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního lékař-
ského posudku. Jeho časová platnost se nemění, pokud posuzující lékař nezjistí změnu 
zdravotního stavu, způsobující ztrátu zdravotní způsobilosti k dané práci. Nebude-li ta-
ková změna zjištěna, nedojde tak ke zkrácení intervalu příští prohlídky z důvodu dřívější-
ho provedení aktuální pracovnělékařské prohlídky. Tato doba v délce 90 dnů je stanove-
na z důvodu, aby se stihla všechna potřebná odborná vyšetření a nenastala tak situace, 
kdy aktuální lékařský posudek ztratí platnost dříve, než bude vydán nový.

§ 11 vyhl. 
č. 79/2013 Sb.

§ 12 vyhl. 
č. 79/2013 Sb.

§ 13 vyhl. 
č. 79/2013 Sb.

§ 14 vyhl. 
č. 79/2013 Sb.

§ 43 odst. 2 ZSZS
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Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci periodickou prohlídku dříve, než je výše 
uvedeno. Zaměstnavatel může zaměstnance sice dříve vyslat na pracovnělékařskou pro-
hlídku, avšak jen mimořádnou, tj. individuálně potřebnou, nikoli nařízenou zaměstnan-
cům hromadně.

Jak již bylo uvedeno, nepodrobení se pracovnělékařské prohlídce zaměstnancem nebo 
uchazečem o práci, má pro něj závažné právní důsledky, a to:

1.  Jde-li o vstupní prohlídku před uzavřením příslušného pracovněprávního vzta-
hu, považuje se osoba ucházející se o zaměstnání za zdravotně nezpůsobilou, pokud 
se této prohlídce nepodrobí [§ 59 odst. 1 písm. b) ZSZS]. Viz též § 32 ZP a předchozí 
výklad ke vstupní prohlídce.

2.  Pokud jde o prohlídky periodické, je třeba vycházet z ustanovení § 44 odst. 6 písm. a)  
ZSZS, podle něhož lékařský posudek pozbývá platnost uplynutím doby, na kterou 
byl vydán. Jestliže tedy zaměstnanec neabsolvoval včas další periodickou, popřípadě 
mimořádnou prohlídku, je podle ustanovení § 44 odst. 7 ZSZS považován za zdra-
votně nezpůsobilého a zaměstnavatel je povinen jej vyřadit z práce, protože nesmí 
připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 
zdravotní způsobilosti [§ 103 odst. 1 písm. a) ZP]. Jestliže zaměstnavatel zaměstnance 
včas na lékařskou prohlídku nevyslal, půjde o překážku v práci na straně zaměstnavate-
le podle ustanovení § 208 zákoníku práce a zaměstnanci bude příslušet náhrada mzdy 
ve výši průměrného výdělku – lze proto doporučit, aby zaměstnavatelé vysílali zaměst-
nance na periodické prohlídky v již uvedené době 90 dnů před koncem platnosti dosa-
vadního lékařského posudku. Pokud by ale zaměstnavatel zaměstnance včas na pro-
hlídku vyslal, ale z důvodu například protahování doby odborných vyšetření by nebyl 
nový lékařský posudek včas vydán, není právní opora v zákoně pro závěr, že se jedná 
o překážku v práci na straně zaměstnavatele (ten nezpůsobilost zaměstnance k práci 
nezpůsobil). Šlo by tedy o překážku v práci na straně zaměstnance, pro niž zákoník prá-
ce ani jiný právní předpis nárok zaměstnance na náhradu mzdy nestanoví.

3.  Lékařský posudek se nevydá, jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékař-
ské prohlídce nebo vyšetření (včetně odborného), které je její součástí – na takovou 
osobu se pohlíží jako na zdravotně nezpůsobilou (§ 43 odst. 5 a 6 ZSZS). To je nutné 
vztáhnout i k mimořádné prohlídce, na kterou by zaměstnavatel zaměstnance vyslal 
z důvodu, že má pochybnost o zdravotní způsobilosti zaměstnance v práci (§ 55 odst. 
2 ZSZS). Tato nezpůsobilost by zřejmě nastala marným uplynutím doby, kterou zaměst-
nanci určil zaměstnavatel k absolvování prohlídky [viz též § 44 odst. 6 písm. b) ZSZS].

K A P I TO L A  4 

Financování pracovnělékařské služby
Pracovnělékařské služby hradí zaměstnavatel, s výjimkou posuzování nemocí z povo-
lání a sledování zdravotního stavu při preventivních lékařských prohlídkách u nemocí 
z povolání a při následných prohlídkách po skončení rizikové práce. Současně bylo no-
velou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, provedenou s účinností 
od 1. 4. 2012 zákonem č. 369/2009 Sb. zrušeno ustanovení § 35 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. To uvádělo, které pracovnělékařské prohlídky jsou hrazeny z pro-
středků zdravotního pojištění, což se týkalo periodických a mimořádných prohlídek 

§ 59 odst. 1  
písm. b) ZSZS,

§ 32 ZP

§ 44 odst. 6  
písm. a),  

§ 44 odst. 7  
ZSZS,

§ 103 odst. 1  
písm. a) ZP

§ 43 odst. 5
a 6, § 44 odst. 6
písm. b) a odst. 

7 ZSZS

§ 58 ZSZS
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