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Závodní lékař

• Závodní lékař poskytoval zaměstnancům 

určitého podniku (závodu) stejnou péči jako 

poskytoval (územní) obvodní lékař jinému 

spektru občanů. Měl však některé povinnosti 

navíc (pro zaměstnavatele). 

• Role závodního lékaře byla s účinností ode dne 

1.4.1992 zrušena a nahrazena funkcí lékaře 

závodní preventivní péče. Naše legislativa od 

roku 1992 nezná pojem závodní lékař.



Proč byla zrušena funkce závodního 

lékaře?

• Námitky ze strany zaměstnanců:

- Omezení práva na svobodnou volbu lékaře

- Pochybnosti o úplné nezávislosti závodního lékaře při 
rozhodování, zejména při vystavování pracovních 
neschopností

- Těžká dostupnost závodního lékaře a péče, kterou 
zprostředkovával, pro některé zaměstnance

- Nemožnost poskytování návštěvní služby

- Neznalost poměrů v místě bydliště, neznalost rodiny 
zaměstnance

- Nevýhody vyplývající z časté změny lékaře u osob, které 
často měnily zaměstnavatele



Lékař závodní preventivní péče

• Z titulu své role neléčí pacienty, nepředepisuje 

léky, nerozhoduje o pracovní neschopnosti …

• Je partnerem vedení podniku, který zajišťuje 

nebo činí doporučení:

- aby práci vykonávali jen osoby, které jsou k 

tomu ze zdravotního hlediska způsobilé,

- aby byl co největší možnou měrou využit 

pracovní potenciál zaměstnanců,

- aby byly dodržovány platné hygienické předpisy.



Pracovnělékařské služby

• V principu stejná koncepce jako u závodní 

preventivní péče.

• Jsou vymezeny zákonem č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, v 

platném znění.

• Jejich specifikace je důkladnější a 

přesnější, než tomu bylo u závodní 

preventivní péče.

• Prováděcí předpisy (vyhláška č. 79/2013 

Sb. a další)



Pracovnělékařské služby

• Zákon č. 373/2011 Sb., v platném znění

§ 53 – jde o preventivní služby:

- hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního  

prostředí a pracovních podmínek na zdraví, 

- provádění preventivních prohlídek, 

- posuzování zdravotní způsobilosti k práci,

- poradenství, 

- školení první pomoci, 

- dohled na pracovištích 



Pracovnělékařské služby

• Zákon č. 373/2011 Sb., v platném znění

§ 54 – poskytovatel pracovnělékařských služeb:

- všeobecný praktický lékař

- pracovní lékař

Nutnost uzavření písemné smlouvy mezi 
zaměstnavatelem a poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb.

Preventivní prohlídky pro zaměstnance 
vykonávající práce kategorie první může 
provádět registrující všeobecný praktický lékař 
(na základě písemné žádosti zaměstnavatele). 



Pracovnělékařské služby

• Zákon č. 373/2011 Sb., v platném znění

§ 55 – povinnosti zaměstnavatele:

- umožnit vstup na pracoviště, poskytnout 
informace …

- při zařazování zaměstnanců respektovat závěry 
lékařských posudků,

- vybavit zaměstnance žádostí o 
pracovnělékařskou prohlídku,

- odeslat zaměstnance na mimořádnou 
pracovnělékařskou prohlídku, když o to požádá.



Pracovnělékařské služby

• Zákon č. 373/2011 Sb., v platném znění

§ 56 – povinnosti zaměstnance:

- podrobit se pracovnělékařským službám,

- sdělit jméno a adresu jiných poskytovatelů 

zdravotní péče, kteří ho přijali do péče,

- sdělit známé nebo podezřelé skutečnosti 

související s ochranou zdraví při práci.



Pracovnělékařské služby

• Zákon č. 373/2011 Sb., v platném znění

§ 57 – povinnosti poskytovatele:

- Informovat zaměstnance i zaměstnavatele o možném 
vlivu faktorů pracovních podmínek na zdraví,

- Vykonávat dohled na pracovištích a nad prací,

- Spolupracovat se všemi subjekty podílejícími se na 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- Oznamovat zjištěné závady zaměstnavateli, případně 
učinit podnět kontrolním orgánům (neplní-li 
zaměstnavatel své povinnosti),

- Vést dokumentaci o zaměstnancích a o službách, které 
se nevztahují k jednotlivým zaměstnancům (odděleně) 



Financování pracovnělékařských

služeb

• Tyto služby hradí zaměstnavatel kromě 

posuzování nemocí z povolání, sledování 

zdravotního stavu u osob trpících nemocí 

z povolání a nařízených následných 

preventivních lékařských prohlídek.

• Náplň pracovnělékařských prohlídek 

zaměstnanců vykonávajících rizikové 

práce určuje vyhláška č. 79/2013 Sb.,       

v platném znění.



Kategorizace práce

A) nerizikové práce:
- kategorie 1. (zpravidla do 30 % limitu)

- kategorie 2. (zpravidla 30 % až 100 % limitu)

B) rizikové práce:
- kategorie 2R

- kategorie 3. (zpravidla 100 % až 300 % limitu)

- kategorie 4. (zpravidla více než 300 % limitu)



Kategorizace práce

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění

• Rizikovou kategorii práce vyhlašuje orgán 

ochrany veřejného zdraví na základě 

údajů poskytnutých zaměstnavatelem.



Pracovní úraz

Ustanovení § 271k odst. 1 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, v platném znění:

• Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je 

poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, 

došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením 

zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v 

přímé souvislosti s ním. 



Ustanovení § 271k, odst. (2), (3) a (4) 

• (2) Jako pracovní úraz se posuzuje též 

úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů.

• (3) Pracovním úrazem není úraz, který se 

zaměstnanci přihodil na cestě do 

zaměstnání a zpět.

• (4) Nemocemi z povolání jsou nemoci 

uvedené ve zvláštním právním předpisu.



Co je to plnění pracovních úkolů?

• = Výkon pracovních povinností, jiná 
činnost vykonávaná na příkaz 
zaměstnavatele a činnost, která je 
předmětem pracovní (služební) cesty.

• (Též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět 
odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce pro 
oblast BOZP, činnost konaná pro zaměstnavatele z 
vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje 
zvláštní oprávnění, dobrovolná výpomoc organizovaná 
zaměstnavatelem ...)



Co jsou to úkony konané v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů?

= Úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce 
obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím 
skončení a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a 
oddech konané v objektu zaměstnavatele.

Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, 
stravování, ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém 
zařízení (s výjimkou těch, jimž se zaměstnanec musí 
podrobit podle pracovněprávních předpisů), ani cesta k 
nim a zpět, pokud není konána v objektu 
zaměstnavatele.



Počet smrtelných pracovních úrazů 

evidovaných v České republice

• Rok      Smrtelné pracovní úrazy

• 2009                  126

• 2010                  132

• 2011                  125

• 2012                  113

• 2013                  113

• 2014                  116

• 2015                  132

• 2016                  105

• 2017                    94

• 2018                  123



Zproštění se odpovědnosti 

za pracovní úraz zaměstnavatelem 
Zproštění se zcela nebo zčásti (podle míry spoluzavinění 
zaměstnance):

• Zaměstnance porušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k 
zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a 
dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány

• Zaměstnanec jednal v opilosti nebo v důsledku zneužití návykových 
látek

• Zaměstnanec si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování 
tak, že jednal lehkomyslně, přestože si musel být vědom, že si může 
způsobit újmu na zdraví

(Zaměstnavatel se nemůže zprostit odpovědnosti, došlo-li k úrazu při 
odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo 
hrozícího životu nebo zdraví – pokud zaměstnanec tento stav 
úmyslně nevyvolal.)



Co činit při pracovním úrazu?

• Sepsat záznam o úrazu

• Učinit zápis do knihy úrazů

• Vyžádat vyjádření svědků úrazu

• V případě podezření na opilost nebo na 

zneužití návykových látek odebrat 

biologický materiál k toxikologickému 

vyšetření



Nemoc z povolání

= nemoc uvedená v seznamu nemocí z povolání, pokud 
vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, 
a dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako 
nemoc z povolání uznáván

Seznam nemocí z povolání: 

příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., v platném znění 



POJEM  „NEMOC  Z  POVOLÁNÍ“

Biologické (medicínské) chápání:

= onemocnění, které vzniklo v příčinné 

souvislosti s prací

Právní (sociálně právní) chápání:

= onemocnění, které se společnost rozhodla 

takto nazývat, hlásit a odškodňovat



Právní chápání nemoci z povolání

• Pro uznání patologického stavu za nemoc z povolání není potřebné 

vyloučit, že příslušný patologický stav vznikl při mimopracovní 

činnosti pracovníka (resp. není nutné prokázat, že onemocnění 

uznávané za nemoc z povolání zcela nesporně vzniklo a rozvinulo 

se následkem nějaké práce hodnoceného jedince). 

• K této problematice se vyjadřuje např. rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 23. května 2003, spisová značka 21 Cdo 2308/2002, který 

deklaruje právní názor soudců, že pro rozhodování o uznání nemoci z 

povolání není podstatné, zda posuzovaná nemoc prokazatelně vznikla při 

určité práci, nýbrž jen to, zda posuzovaný vykonával práci, která svým 

charakterem odpovídala podmínkám vzniku nemoci z povolání uvedeným v 

platném seznamu nemocí z povolání. Není třeba dokazovat, že práce 

předmětnou nemoc skutečně způsobila (a zabývat se otázkou 

pravděpodobnosti takové skutečnosti). Důležité je jen prokázat, že nemoc 

při uvedené práci vzniknout mohla (pakliže jde o práci odpovídající svým 

charakterem práci uvedené v seznamu nemocí z povolání). 



Seznam nemocí z povolání

Celkem 6 kapitol

I.  Nemoci způsobené chemickými látkami (58 položek)

II. Nemoci způsobené fyzikálními faktory (12 položek)

III. Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 
(13 položek)

IV. Nemoci kožní (1 položka)

V. Nemoci přenosné a parazitární (3 položky)

VI. Ostatní (dysfonie, fonastenie, uzlíky na hlasivkách)      
(1 položka)



Nemoci z povolání hlášené v České    

republice v letech 2002 až 2018

rok          počet nemocí      počet ohrožení      počet osob

2002                1531                       69                  1567

2003                1486                       72                  1506

2004                1329                       59                  1316

2005                1340                       60                  1317 

2006                1150                       66                  1122 

2007                1228                       63                  1062

2008                1327                       76                  1115

2009                1245                       68                  1107

2010                1236                       56                  1050

2011                1210                       56                  1054 

2012                1099                       57                    911 

2013                  983                       59                    876

2014                1214                       36                   1065 

2015                1035                       57                    911

2016                1242                       55                   1051

2017                1278                       92                   1117

2018                1222                       60                   1034



Úkol zdravotníků při podezření 

na existenci nemoci z povolání

• Odeslat pacienta na příslušné pracoviště, 

které je kompetentní k uznávání nemocí   

z povolání.

• Není vhodné sdělovat pacientovi vlastní 

názor na to, jak posouzení jeho případu 

dopadne a jaký prospěch mu to přinese.



Náhrady (peněžité dávky) poskytované zaměstnancům , kteří utrpěli 

pracovní úraz nebo u kterých byla zjištěna nemoc z povolání

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 
platném znění

Náhrady: 

- za ztrátu na výdělku

po dobu pracovní neschopnosti, 

po skončení pracovní neschopnosti

- za bolest

- za ztížení společenského uplatnění

- za účelně vynaložené náklady spojené s 
léčením

- za věcnou škodu

- přiměřených nákladů spojených s pohřbem

- nákladů na výživu pozůstalých

- jednorázové odškodnění pozůstalých

- odstupné ve výši 12 průměrných měsíčních 
platů

• Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém 
pojištění zaměstnanců, v platném znění  
(nenabyl účinnosti):

Dávky:

- úrazový příplatek

- úrazové vyrovnání

- úrazová renta

- bolestné

- příspěvek za ztížení společenského 
uplatnění

- náhrada nákladů spojených s léčením

- náhrada nákladů spojených s pohřbem

- úrazová renta pozůstalého

- jednorázový příspěvek pozůstalému 



Výše                                                              

úrazového příplatku, úrazového vyrovnání, 

úrazové renty
• Úrazový příplatek: 

vyrovnání do výše mzdy nebo platu (po dobu dočasné pracovní neschopnosti)

• Úrazové vyrovnání:

jednorázové vyrovnání při míře poškození zdraví od 10 % do 32 % ve výši násobku 
míry poškození a čtyřiadvacetinásobku měsíčního výpočtového základu

• Úrazová renta:

při míře poškození zdraví 33 % až 65 % ve výši násobku míry poškození navýšené o 
34 % a měsíčního výpočtového základu

při míře poškození zdraví 66 % nebo více ve výši měsíčního výpočtového základu



Uznávání pracovních úrazů a 

nemocí z povolání

• Pracovní úrazy uznává zaměstnavatel. Korekci 

jeho postojů může provádět pojišťovna stojící v 

roli „úrazové“ pojišťovny.

• Nemoci z povolání uznávají pracovnělékařská 

pracoviště stanovená pro určité regiony  

Ministerstvem zdravotnictví ČR.



Děkuji za pozornost


