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Osnova

• Pracovnělékařské služby

• Legislativa
• Realizace PLS

• Posuzování zdravotní způsobilosti k práci
– Pracovnělékařské prohlídky

• Nemoci z povolání
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Pracovn ělékařské slu žby

• jsou preventivní zdravotní služby
• jejichž součástí je provádění preventivních prohlídek 

a hodnocení zdravotního stavu za účelem 
posuzování zdravotní zp ůsobilosti k práci

• poskytovatel je v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo v oboru pracovní léka řství

• zaměstnavatel zajišťuje a hradí poskytování PLS pro 
své zaměstnance
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Rozsah PLS

– vstupní lékařské prohlídky;
– pracovnělékařské prohlídky periodické a 

mimořádné; 
– lékařské výstupní prohlídky; 
– lékařské prohlídky po skončení rizikové práce (dále 

jen ,,následná prohlídka“);
– provádění školení k poskytnutí první pomoci se 

zaměřením na konkrétní pracoviště;
– dohled na pracovištích a nad výkonem práce 

organizačního celku; 
– odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a 

podpory zdraví zaměstnanců při práci;
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Legislativa PLS
• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

– Na PLS se nevztahuje možnost svobodné volby léka ře (§ 29 
odst. 2 písm.b) zák. č. 372/2011 Sb.)

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách , v platném znění vymezuje práva a povinnosti 
zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů PLS

– § 53 - § 69 zákona č. 373/2011 Sb. – pracovně
lékařské služby (PLS)

– Posudková péče
– Posuzování nemocí z povolání (NZP) + Vyhláška č. 

104/2012 Sb., o posuzování NZP
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PLS - legislativa

• Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče 

• Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví
seznam nemocí z povolání , v platném znění
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Zákon č. 373/2011 Sb.

• Obsah PLS
– Poradenství
– Dohled na pracovištích a nad výkonem práce 

• 1x rok / 1x dva roky u kategorie první
– Hodnocení zdravotního stavu
– Školení v poskytování první pomoci

• Zajištění služeb poskytovatelem je na základ ě smlouvy
• Od 1.4.2013 platí novela zákona č. 373/2011 Sb. (§ 58 a 

z.č. 47/2013 Sb.)
– Je možné poskytování PLS i vlastními zaměstnanci (poskytovatelé ZS)

– Podmínka zajištění odborné nezávislosti
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„Legislativa “ PLS v resortu MO

• Metodické Opat ření náčelníka Vojenské
zdravotnické služby číslo 2/2013 k upřesnění
organizace, obsahu a rozsahu PLS a postupu při 
posuzování zdravotní způsobilosti k vzdělávání
a jeho průběhu a posuzování zdravotní způsobilosti 
k práci nebo službě u vojáků a zaměstnanců rezortu 
obrany

• RMO č. 24/2014 - Pracovnělékařské služby 
v rezortu Ministerstva obrany. (Věstník MO 
č.9/2014)
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Metodick é opat ření NZdrSl
č.2/2013

• Čj. 13-57/2013-3696 ze dne 30.května 2013

• Stanovuje obsah, organizaci a rozsah PLS v souladu s 
zákonem č. 373/2011 Sb. a Vyhl. č. 79/2013 Sb.

• Povinnosti poskytovatel ů PLS v resortu MO
– Rezortní poskytovatelé PLS jsou povinni poskytovat PLS 

všem vojenským útvar ům a zařízením ve svém spádu . 
– Provád ět pracovn ělékařské prohlídky u voják ů a 

zaměstnanc ů vykonávajících práce za řazené v kategorii první
a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví na základě
žádosti
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– Zabezpečit provedení pracovnělékařských prohlídek vojáků a 
zaměstnanců vykonávajících práce zařazené v kategorii druhé
rizikové, t řetí a čtvrté na odd ělení nemocí z povolání
spádové VN , kam postoupí žádost dle čl. 5, písm. d) RMO č. 
24/2014

– Provádět dohled na pracovištích , ve výcvikových zařízeních a 
nad výkonem práce a  dohled v zařízeních závodního stravování

– Pravidelný dohled se provádí jedenkrát za kalendá řní rok , 
nebo jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do 
kategorie první

10

Metodické opatření NZdrSl

č.2/2013
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RMO 24/2014 – PLS v resortu MO

• Stanovuje hlavní principy, způsoby a formy organizace 
poskytování PLS pro zaměstnance a osoby ucházející
se o zaměstnání.

• PLS jsou v rezortu ministerstva poskytovány na základě
písemné žádosti vedoucího organizačního celku
poskytovateli PLS.

• Podrobnosti poskytování pracovnělékařských služeb 
stanoví ředitel AVZdr - NZS (Metodické opatření č. 
2/2013)
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Poskytovatelé PLS
Oprávnění rezortní poskytovatelé zdravotních 

služeb:
• spádová Centra zdravotních služeb (CZdrS)
• Centrum ambulantní zdravotní péče Ústřední vojenské

nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (CAZP 
ÚVN-VoFN)

• Odbor zdravotního zabezpečení Armádního sportovního 
centra DUKLA

• zdravotnické zařízení Vojenského zpravodajství
• vojenské nemocnice Brno / Olomouc
• Ústav leteckého zdravotnictví Praha
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Poskytovatelé PLS

• Pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců
vykonávajících práci zařazenou v kategorii první podle 
zákona č. 258/2000 Sb. jsou oprávněni poskytovat, je-li 
to z hlediska hospodárnosti organizačního celku účelné, 
i oprávnění mimorezortní poskytovatelé zdravotních 
služeb, se kterými vedoucí organizačního celku uzavírá
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

• Nemoci z povolání uznává Oddělení nemocí z povolání
ÚVN-VoFN Praha.
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Povinnosti poskytovatele

– zpracovat zápis o provedení poradenství a dohledu na 
pracovištích a nad výkonem práce organizačního celku 
a jeho stejnopis předat vedoucímu organizačního celku;

– vést evidenci o všech úkonech provedených v rámci 
PLS a na požádání tuto evidenci předložit vedoucímu 
organizačního celku k nahlédnutí;

– na vyžádání statutárního orgánu posoudit zdravotní
způsobilost k práci zam ěstnanc ů a po provedené
pracovnělékařské prohlídce vyhotovit lékařský posudek o 
zdravotní způsobilosti k práci. 

– oznámit neprodleně závažné nebo opakující se negativní
zjištění
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Povinnosti vedouc ího org . celku MO

– zajistit pro své zaměstnance PLS a vést evidenci dle zák. 
373/2011 Sb, s tím spojenou

– zveřejnit ve svém rozkaze (věstníku) poskytovatele PLS, jakým 
druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a 
vyšetřením souvisejícím s výkonem práce, jsou jednotliví
zaměstnanci povinni se podrobit

– zpracovat 1 x ro čně a dále vždy při organizační změně
aktualizovat seznam zam ěstnanc ů dle jednotlivých pracovišť. 
Seznam zaměstnanců podle vzoru v příloze č. 2 RMO zasílá
statutární orgán poskytovateli PLS nejpozději do 15. ledna

– odesílat k pracovnělékařským prohlídkám zaměstnance a osoby 
ucházející se o zaměstnání a vybavit je žádostí obsahující údaje
podle vzoru v příloze č. 3 RMO. 

– hradit poskytovatelem požadovaná odborná vyšetření
– zajistit (hradit) měření, expertízy (VZÚ / Hlavní hygienik)
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Povinnosti vedouc ího org . celku MO

– Vykonání pracovnělékařské prohlídky zaměstnancem je činností
zaměstnance konanou v  souvislosti s výkonem práce, k níž
statutárnímu orgánu vzniká povinnost k úhrad ě případné
ztráty na výd ělku , a za kterou zaměstnanci náleží cestovní
náhrady jako při pracovní cestě;

– umožnit pov ěřeným osobám poskytovatel ů PLS vstup na 
všechna svá pracovišt ě za účelem zjištění pracovních 
podmínek, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců

– informovat zam ěstnance o jejich povinnosti podrobit se 
povinným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením a 
očkováním souvisejícím s výkonem práce u poskytovatele PLS

– vyžadovat od poskytovatele PLS léka řský posudek se 
závěrem v rozsahu stanoveným právním předpisem 

– Při zařazování zaměstnanců k práci postupovat dle závěrů
lékařských prohlídek
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Povinnosti zam ěstnance

– podrobit se pracovn ělékařským prohlídkám , 
vyšetřením, očkováním, případným ochranným 
opatřením, preventivním opatřením u smluvního 

poskytovatele a předložit poskytovateli PLS výpis ze 
své zdravotnické dokumentace od svého registrujícího 
poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství

– tento výpis v souladu s ochranou osobních údajů
předkládá pouze poskytovateli PLS (lékaři), nikoli 
statutárnímu orgánu

– podrobit se dalším zdravotním službám indikovaným 
poskytovatelem PLS
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Úhrady

• Zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění –
zrušení úhrady pracovnělékařských prohlídek

• Vstupní prohlídky hradí osoba ucházející se o zaměstnání, 
pokud se nedohodne se zaměstnavatelem jinak.

• zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby 
poskytované s výjimkou posuzování nemocí z 
povolání, a vývoje zdravotního stavu při lékařských 
preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, 
upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví

• Ceny jsou smluvní – náklady, přiměřený zisk a daň
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Úhrada poskytov ání PLS v MO

– PLS jsou poskytovány zaměstnancům bezplatn ě v rámci rozpočtu 
ministerstva.

– PLS poskytnuté zaměstnancům ÚVN-VoFN Praha včetně CAZP, 
ostatními vojenskými nemocnicemi a ÚLZ Praha jsou hrazeny 
příspěvkem na provoz.

– PLS poskytnuté zaměstnancům mimorezortním poskytovatelem 
zdravotních služeb jsou hrazeny zaměstnavatelem z prostředků
přidělených příslušnému nákladovému středisku organizačního celku 
z rozpo čtové položky „Nákup ostatních služeb“ , číslo komodity 
86.21.10.01 - zdravotní péče nehrazená zdravotní pojišťovnou.

– Ostatní náklady spojené se zajištěním PLS zaměstnancům 
(pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace zaměstnance, cestovní
náhrady apod.), jsou hrazeny z prost ředků přidělených 
příslušnému nákladovému st ředisku organizačního celku.
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Posuzov ání zdravotn í
způsobilosti k práci

• Zdravotní způsobilost k práci posuzuje a lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává
posuzující lékař poskytující PLS při pracovnělékařských
prohlídkách na základě: 

• znalosti pracovních podmínek, 
• znalosti zdravotního rizika práce (zdravotní

náročnosti práce), včetně nezbytnosti používání
osobních ochranných pracovních prostředků
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Pracovn ělékařské prohlídky

– Pracovnělékařská prohlídka se provádí na základ ě
podn ětu zaměstnavatele, který v žádosti k prohlídce 
posuzujícímu lékaři písemně sděluje, jakou 
pracovnělékařskou prohlídku požaduje.

– Pracovn ělékařskými prohlídkami jsou:
• vstupní prohlídka, 
• periodická prohlídka, 
• mimořádná prohlídka, 
• výstupní prohlídka 
• následná prohlídka
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Vstupn í prohlídka

• Se provádí u osoby ucházející se o zaměstnání vždy 
před uzav řením pracovně právního vztahu 

• Účelem je vyloučit ze zařazení na danou práci 
zaměstnance, u kterého lze očekávat, že vykonávání
této práce by s vysokou pravděpodobností vedlo ke 
zhoršení jeho zdravotního stavu
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Periodick á prohlídka
– se provádí u všech zam ěstnanc ů zařazených v 

kategorii :
• první - 1x za 6 let, u osob starších 50 let 1x za 4 roky
• druhé - 1x za 5 let, u osob starších 50 let 1x za 3 roky
• druhé rizikové a třetí - 1x za 2 roky
• čtvrté - 1x rok

– při výkonu prací s rizikem ohrožení zdraví 1x za 4 roky, 
po 50 letech 1x 2 roky, pokud OOVZ nestanoví kratší
lhůtu

• účelem je včasný záchyt poškození zdravotního stavu 
zaměstnance vlivem práce nebo k posouzení možných 
nově vzniklých kontraindikací k práci
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Rizika ohro žení zdrav í (dle 
přílohy vyhl. 79/2013 Sb.
• Práce ve zdravotnictví a v zařízení sociální péče
• Činnosti epidemiologický závažné
• Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, apod. 
• Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a 

vysokozdvižných vozíků
• Řízení motorových vozidel
• Obsluha řídících center a velínů
• Nakládání s výbušninami
• Práce ve výškách
• Práce záchranářů
• Hlasová zátěž
• Noční práce
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Mimo řádná prohlídka 
• se provádí vždy, kdy lze důvodně předpokládat, že u 

zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k 
práci nebo k používání OOPP

Výstupn í prohlídka 
• se provádí vždy při ukončení určitého druhu práce s 

cílem zjistit takové změny zdravotního stavu, u kterých 
lze předpokládat, že se na jejich vzniku podílel vliv 
pracovních podmínek, a to  

– před ukončení práce u daného zaměstnavatele, 
– před ukončením práce z důvodu převedení na jinou práci

Následn á 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 za účelem 
včasného zajištění potřebné zdravotní péče.
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Nemoci z povolání (NzP )

• Legislativa
– nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví

seznam nemocí z povolání
– NzP je nemoc, která je zahrnuta v Seznamu nemocí z 

povolání a vznikla za podmínek v něm uvedených
• Posuzování a uznávání NzP

– NzP posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu 
osoby s uznanou NzP sledují poskytovatelé
v oboru pracovní lékařství
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Nemoci z povolání (NzP )

• Ověřování podmínek vzniku NzP
– provádí příslušný Orgán ochrany veřejného 

zdraví (Hlavní hygienik MO a ÚVZÚ)

• za NzP odpovídá zaměstnavatel, u kterého 
zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním 
pracoval za podmínek, za nichž NzP vzniká

• o zaměstnancích, u nichž byla uznána NzP, 
která vznikla na pracovištích zaměstnavatele, 
vede zaměstnavatel evidenci
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Přílohy k RMO k PLS

• Příloha č. 1 k RMO č. 24/2014 Věstníku
– Vzor - Lékařský posudek

• Příloha č. 2 k RMO č. 24/2014 Věstníku
– Vzor - Seznam zaměstnanců vojenského 

útvaru/zařízení pro účely PLS
• Příloha č. 3 k RMO č. 24/2014 Věstníku

– Vzor – Žádost o pracovnělékařskou prohlídku
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OtOtáázkyzky ??

Odbor vojenského zdravotnictví
MO

Odbor vojenskOdbor vojenskéého zdravotnictvho zdravotnictvíí
MOMO

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory

plk. MUDr. Peter MÁJOVSKÝ
vedoucí odd ělení ochrany ve řejného zdraví a zdravotních služeb -

zástupce ředitele odboru vojenského zdravotnictví

Vítězné náměstí 5, 160 01, Praha 6 
Tel.:  +420 973 214 177; fax: +420 973 214 189

Mobil: +420 724 605 267
E-mail: majovsky@email.cz


