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§3 ods.2 dohled PPLS na pracovištích zaměstnavatele 

Dohled PPLS na pracovišti – se nově provádí nejméně 1× za tři kalendářní roky, na pracovištích v kategorii 

2R, 3 a 4. Nově z toho "vypadla" kat. 1 a 2 s tím, že je na zaměstnavateli nebo na PPLS, zda tento druh 

dohledu stanoví. Dohled mimo stanovené periody na vyžádání na PPLS nebo zaměstnavatele. POZOR – 

je zde zmíněné profesní riziko – profesní rizika jsou jmenována v příloze část 2. Je důležité vždy při 

rozhodování vzít k ruce tuto část přílohy a porovnat, zda se jedná o kat. 1 či 2 s profesním rizikem či 

nikoli a podle toho stanovit periodu. 

*PPLS – poskytovatel pracovně-lékařských prohlídek 

Nově 
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*PR – profesní riziko 

§8 Lékařské prohlídky ke vzdělání nebo v průběhu vzdělávání 

Na první pohled by se mohlo zdát, obsah paragrafu je zrušen. Ovšem beze změn je pouze přesunut na 

§14a 

§9 vstupní prohlídky 

Zůstávají beze změny pro všechny kategorie práce. 

§11 odst. 2 písm. a, b 

Vysvětlení: V rámci periodických lékařských prohlídek v nerizikových kategorií (1 a 2) se dostal dodatek, 

„pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžaduji“. Záleží tedy čistě na zaměstnavateli nebo 

zaměstnanci, zda tyto prohlídky ponechají či nikoli. Ovšem je nutné brát v potaz 3. odstavec tohoto 

paragrafu, který opět zmiňuje: „Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, 

jejichž součástí je profesní riziko, pokud není pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 

stanovena kratší lhůta, se provádí: 
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a) jednou za 4 roky, nebo 
b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na 
periodickou prohlídku podle písmene a)“ profesní rizika jsou jmenována v příloze část 2. Je důležité vždy při 
rozhodování vzít k ruce tuto část přílohy a porovnat, zda se jedná o kat. 1 či 2 s profesním rizikem či nikoli a 
podle toho stanovit periodu. 

Kategorie Dříve Nově 

První bez 

profesních rizik 

1 x za 6 let do 50 let, 1 x za 4 roky 

nad 50 let 

Pouze vstupní. Pokud to zaměstnavatel nebo 

zaměstnanec vyžadují je lhůta 

1 x za 6 let do 50 let, 1 x za 4 roky nad 50 let. 

Druhá bez 

profesních rizik 

1 x za 4 roky do 50 let, 1 x za 2 

roky nad 50 let 

Pouze vstupní. Pokud to zaměstnavatel nebo 

zaměstnanec vyžadují je lhůta 

1 x za 4 let do 50 let, 1 x za 2 roky nad 50 let. 

První a druhá s 

profesními 

riziky 

1 x za 4 roky do 50 let, 1 x za 2 

roky nad 50 let, pokud není 

vyhláškou či jiným právním 

předpisem stanovena kratší lhůta 

1 x za 4 roky do 50 let, 1 x za 2 roky nad 50 

let, pokud není vyhláškou či jiným právním 

předpisem stanovena kratší lhůta 

Druhá riziková 

a třetí 
1 x za 2 roky 1 x za 2 roky 

Čtvrtá 1 x ročně 1 x ročně 

 

§12 odst. 4 písm. a 

Při mimořádné prohlídce podle 

odstavce 2 písm. a) až d) nebo písm. f) bodu 1 nebo 2 nebo odstavce 3 písm. b) se zdravotní stav 

posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření, která jsou nezbytná s 

ohledem na důvod prohlídky, a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, 

popřípadě též lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou pracovní neschopnost (dále 

jen "mimořádná prohlídka v neúplném rozsahu"); výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího 

poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba 

kratší než 6 měsíců nebo pokud to poskytovatel pracovnělékařských služeb nevyžaduje (Vysvětlení: nyní 

může být uplynutá doba klidně delší než 6 měsíců, pokud si PPLS sám výpis nevyžádá), 

Nyní může být uplynutá doba klidně delší než 6 měsíců, pokud si PPLS sám výpis nevyžádá. 

Další důležité změny vyhlášky 

• Změna terminologie – dosud používaný výraz „riziko ohrožení zdraví“ se mění na „profesní riziko“, 

které vyjadřuje komplex působení rizikových faktorů pracovních podmínek při 

činnostech/pracích jako součástech výkonu určité profese, a to na zdraví posuzované osoby i 
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jiných osob při výkonu práce posuzované osoby; profesní riziko nelze stanovit pouze na 

základě vyhodnocení expozic jednotlivým rizikovým faktorům pracovních podmínek. 

• Z výčtu profesních rizik bylo odstraněno: „profesní způsobilost pro řízení motorového vozidla“, 

„hlasová zátěž“, „práce ve školských zařízeních“ a „činnosti epidemiologicky závažné“. 

• Zcela vyřazena byla také „práce ve školských zařízeních“. 

• Došlo k úplnému zrušení Přílohy č. 1, kde byly uvedeny minimální doby pro provedení 

pracovnělékařské prohlídky, poradenství a dohledu nad pracovními podmínkami včetně 

školení. 

• Do nemocí vylučujících zdravotní způsobilost k práci u rizikového faktoru pracovních podmínek 

„celková fyzická zátěž“ byla doplněna morbidní obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 

40. 

• Do nemocí omezujících zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců pracujících v noci podle § 78 

odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů 

byla doplněna: prognosticky závažná metabolická onemocnění, prognosticky závažná 

onkologická onemocnění, pravidelné a dlouhodobé užívání léků na spaní a na uklidnění, 

závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu, 

významně zvýšené riziko rakoviny prsu.  

• Do rizikových faktorů pracovních podmínek bylo doplněno řízení drážních vozidel na dráze 

tramvajové, trolejbusové a lanové a práce osob provádějících ostatní činnosti při provozování 

dráhy a drážní dopravy s výjimkou strojvedoucích a zaměstnanců vykonávajících 

administrativní činnosti. 
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Vypuštění „řidičů referentů“ 

Vypuštění „řidičů referentů“ z tzv. „profesních rizik“ popírá skutečnost, že v souvislosti s výkonem práce 

dochází k únavě, a tím snížení zbytkového pracovního potenciálu, kdy dle zjištění v praxi není zbytkový 

pracovní potenciál dostatečný pro bezpečnost silničního provozu. Současně nelze odhlédnout od rozdílů 

mezi náročností řízení ve vynuceném režimu a ve škodní odpovědnosti zaměstnavatele a ve volném režimu, 

při přímé odpovědnosti řidiče; v praxi není výjimkou, když řidič je uznán zdravotně způsobilým k řízení v 

"soukromí", ale není uznán za zdravotně způsobilého k činnosti řízení motorového vozidla jménem 

zaměstnavatele, neboť zbytkový pracovní potenciál není dostačující pro bezpečnost silničního provozu. 


