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Základní předpoklady pro posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci –

hierarchie

1. znalost nároků prací – „zdravotní charakteristika 
povolání“  
(Ramazzini, Procházka)

2. znalost pracovních podmínek na konkrétních 
pracovištích ve výrobě a službách 
(Sinkulová – Teisinger – Roubal)

3. znalost zdravotního stavu fyzické osoby 





Znalost nároků prací a pracovních 
podmínek na konkrétních pracovištích

1.

2. 

na základě objektivních měření a jiných zjištění
obvykle jako hodnocení expozice

identifikace nebezpečí

hodnocení 
rizika



Dohled
 dohled nad vývojem faktorů pracovních podmínek,

 měření vybraných faktorů pracovních podmínek,

 zpracování návrhů na zařazení prací do
příslušných kategorií,

 dohled ve stravovacím provozu a dalších zařízení 
podniku

 hodnocení zdravotní náročnosti práce



 PROHLÍDKA V RÁMCI  ZÁVODNÍ  PREVENTIVNÍ  PÉČE        

Datum :  den            měsíc             rok  
 

Zaměstnavatel:………………………………………………………………………………. 

Vedoucí pracovník: …………………………………………………………………………. 

tel……………..………………………….…fax:…………………e-mail….……………...… 

Objekt (název): ……………………………………………………………………………… 
pracoviště         riziko(zákon 258/2000 Sb.)          stravovací zařízení         ubytovací zařízení  

HODNOCENÍ  RIZIKA 

FAKTOR 

(subjektivní , případně 

objektivní hodnocení) 
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POZNÁMKY, ZÁVADY, DATUM MĚŘENÍ, 

DOPORUČENÍ (nových měření)……………. 

PRACH       

CHEM. LÁTKY,KARCINOGENY       

INVAZIVNÍ ALERGENY       

BIOLOGICKÁ AGENS       

IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ       

ELMG POLE, LASERY, 

NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 
      

TEPLO       

CHLAD       

HLUK,INFRA- A ULTRAZVUK       

VIBRACE       

PROSTOR A MÍSTO       

PRAC. POLOHA       

FYZICKÁ ZÁTĚŢ , BŘEMENA       

LOKÁLNÍ ZÁTĚŢ       

ZRAKOVÁ ZÁTĚŢ       

PSYCHICKÁ ZÁTĚŢ       

RIZIKO ÚRAZU       

RIZIKO OBEC. OHROŢENÍ       

PRAC.DOBA, SMĚNNOST       

PRÁCE VE VÝŠKÁCH       

Jiný……………………………       

      

vytápění lokální:pevná paliva        plyn          elektřina         jiné           ústřední (etáţové) 

               vyhovuje           nevyhovuje        závady:…………………………………………. 

větrání přirozené              nucené               klimatizace             místní odsávání škodlivin       

              vyhovuje           nevyhovuje        závady:…………………………………………. 

osvětlení denní               umělé               bezokenní prostor         

              vyhovuje           nevyhovuje        závady (vč.omítek, nátěrů):…………………………… 

 



sanitární a jiná zařízení  

šatny                                                           vyhovují             nevyhovují             nejsou  

umývárny                                                   vyhovují             nevyhovují             nejsou 

sprchy                                                         vyhovují             nevyhovují             nejsou 

záchody                                                      vyhovují             nevyhovují             nejsou  

úklidové místnosti                                      vyhovují             nevyhovují             nejsou 

místnosti pro úschovu a ošetření OOPP    vyhovují             nevyhovují             nejsou 

denní místnosti                                           vyhovují             nevyhovují              nejsou 

jiné…………………………….………… vyhovují             nevyhovují             nejsou 

celkový úklid      vyhovuje        nevyhovuje         závady:…………………….……………………  

údržba  sanitárních a jiných zařízení          vyhovuje                         nevyhovuje                

OOPP:  vhodné         nevhodné              používají se                    nepoužívají se 

prostředky první pomoci:lékárničky       brašny       vyhovují        nevyhovují       nejsou 

zajištění pitné vody: studna       vodovod        dovoz       vyhovuje      nevyhovuje 

              závady:……………………………………………………………………………není  

stravování : záv. jídelna        dovážená strava        mražená strava        stravenky                   

   vyhovuje        nevyhovuje        závady:………………………………………………… není  

 

Závady a zjištění podrobně: 

 

 

 

 

Závady a nedostatky přetrvávající z minulých kontrol: 

 

 

 

Návrh opatření 

 

 

 

 

Příjmení účastníka Jméno Zástupce - funkce Podpis Razítko 

    

    

    

    

    

    

    

                



Znalost zdravotního stavu fyzické osoby 

Anamnestické údaje – výpis z dokumentace

Vlastní („klinické“) vyšetření posuzované osoby

Nutná vyšetření:

- k vyloučení kontraindikací
- vyžadovaná právními předpisy
- stanovená rozhodnutím OOVZ



Skupina osob do 18 let od 18 do 

50 let

nad 50 let

Osoby řídící drážní vozidlo - § 1 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 101/1995 Sb. XXX 2* 1

Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo

zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se

přitom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají - § 2

písm. a) vyhl. č. 101/1995 Sb.

1 3* 1

Osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou

dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na

zabezpečení nebo organizování drážní dopravy - § 2 písm. b) bod 1 vyhl. č.

101/1995 Sb.

1 4* 2*

Osoby, které provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení -

§ 2 písm. b) bod 2 vyhl. č. 101/1995 Sb.

1 5* 2*

Řidiči motorových vozidel na pozemních komunikacích

- § 87 zákona č. 361/2000 Sb.

XXX 2* 1

Osoby vykonávající práce epidemiologicky závažné- § 19 zákona

č. 258/2000 Sb. a § 11 směrnic č. 49/1967 Věstníku MZ, v platném znění

Lhůty stanoví orgány

ochrany veřejného zdraví

Osoby vykonávající rizikové práce (kategorie 3 a 4, práce zařazená do kategorie 2,

o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví) - § 12 směrnic č.

49/1967 Věstníku MZ, v platném znění

Lhůty stanoví orgány

ochrany veřejného zdraví

Osoby, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva,

např. osoby, které obsluhují jeřáby, váží jeřábová břemena, řídí výtahy a nosností

nad 500 kg, obsluhují transportní zařízení, pracují s výbušninami, kapalným

chlórem, opravují nebo obsluhují tlakové nádoby, turbokompresory, zařízení

vysokého napětí - § 13 směrnic č. 49/1967 Věstníku MZ, v platném znění

XXX 3 3

Osoby, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, např. osoby pracující

na podzemních pracovištích, hasiči z povolání, osoby, pracující ve výšce nad 10 m

nad úrovní terénu,

1** 3 1

Všichni ostatní zaměstnanci , na které se nevztahují zvláštní předpisy - § 15

směrnic č. 49/1967 Věstníku MZ, v platném znění

1 5 3

* Posuzující lékař může na 
základě posouzení, zda se 
u posuzované osoby 
vyskytují nemoci, které by
do příští pravidelné 
prohlídky omezily 
zdravotní způsobilost a při 
výkonu činnosti vedly k 
poškození na zdraví 
z práce, v odůvodněných 
případech zkrátit platnost 
posudku až na 1 rok.
** Věková hranice je 
posunuta na 21 let.
*** Věková hranice je 
posunuta na 60 let.







Preventivní prohlídky (1)
 vstupní

 základní kámen prevence a efektivity
 specifika úhrady

 periodické – při předpokladech změny zdravotní způsobilosti
nebo ztráty kvality zdraví

 § 12 (resp.z.č.258/2000 Sb.) – 14 sm. 49/1967 Věst.
MZ

 § 94 ZP, z.č.361/2000 Sb., vyhl. č. 101/1995 Sb.
 platnost prohlídky, resp. posudku

 řadové – vždy, pokud není předepsána periodická
 nejdéle za 5 resp. 3 roky
 vnitropodniková směrnice



Preventivní prohlídky (2)

 mimořádné – při důvodném podezření ze ztráty
zdravotní způsobilosti (zdravotní) a nezdravotní
důvody
 PN, stavy s bezvědomím
 chybovost práce

 výstupní – zjištění zdravotního stavu 
 hradí zaměstnavatel

 následné – včasné zjištění stále působících 
negativních rizik z výkonu minulé práce



Posuzování = hodnocení kvality zdraví 
ve vztahu ke známé zátěži

zátěž = zdravotní nároky související s výkonem
práce nebo činnosti v konkrétních podmínkách

hodnocení zdraví

 výpis ze zdravotnické dokumentace
 vlastní vyšetření včetně sběru anamnézy
 předepsaná odborná vyšetření
 další odborná vyšetření limitovaná zdravotním

stavem nebo pracovními podmínkami



?

POSUZOVÁNÍ  ZDRAVOTNÍ 
ZPŮSOBILOSTI  K PRÁCI  
záznam v dokumentaci 



Lékařský posudek pro zaměstnavatele









 Úmluva o závodních zdravotních 
sluţbách č. 161 MOP (ILO) (vyhláška 
min. zahr. věcí č. 145/1988 Sb.)

ČLÁNEK   5

 Úmluva o bezpečnosti a zdraví 
pracovníků a o pracovním prostředí 
č.155 MOP (ILO) (vyhláška č. 20/1989 
Sb.)

odpovědnost:

1. státní orgány - funkce řídicí a kontrolní, 
vydávání předpisů a dohled nad jejich 
dodržováním

2. zaměstnavatelé - odpovědnost za 
bezpečnost zdraví při práci ve svých 
podnicích

3. zaměstnanci - povinnost dodržovat 
opatření na ochranu svého zdraví a pomoc 
zaměstnavateli v plnění jejich 
odpovědnosti

4. pracovně lékařská zařízení - odborné 
poradenství zaměstnavatelům a 
zaměstnancům



DESATERO  RAD  ZAMĚSTNAVATELŮM
K ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVODNÍ  PREVENTIVNÍ  PÉČE (ZPP)

1. ZAJIŠTĚNÍ  ZPP  PRO  VŠECHNY ZAMĚSTNANCE

=   POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

2. ZPP  NENÍ ČINNOST  „ZÁVODNÍHO“  LÉKAŘE

3. PRO  ZPP  NEPLATÍ SVOBODNÁ    VOLBA  LÉKAŘE

4. SOUČÁSTÍ   ZPP   NENÍ   REGISTRACE  ANI LÉČBA PACIENTA

5. PŘEDPOKLAD   KVALITNÍ   ZPP :

ZNALOST   PRACOVIŠTĚ   A   PRÁCE   +    ZDRAVOTNÍHO   STAVU

6. ZPP   JE   KOMPLEXNÍ   SLUŢBA :

PREVENCE   +   PORADENSTVÍ   +   PODPORA ZDRAVÍ

7. CÍL   ZPP   :   DLOUHODOBÉ    UDRŢENÍ PRÁCESCHOPNOSTI

8. ZPP   CHRÁNÍ    ZAMĚSTNAVATELE     I ZAMĚSTNANCE

9. POUZE    PREVENTIVNÍ    PROHLÍDKY    NESTAČÍ

10. VÝBĚR    KVALITNÍHO   POSKYTOVATELE ZPP   SE  VYPLATÍ



Činnost primární 
pracovně lékařské (ZP) péče
 poradenství 

 dohled na pracovišti

 hodnocení zdravotního stavu
 preventivní prohlídky

 další úkoly 
 první pomoc
 posouzení mechanismu úrazu
 havarijní plány



Poradenství
 v problematice fyziologie práce, psychologie práce, 

ergonomie, režimu práce a odpočinku, stanovení 
výkonových norem a v psychosociální a socioekonomické 
problematice,

 při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a 
dalších podnikových zařízení,

 při zavádění nových technologií, látek a postupů, z 
hlediska jejich vlivu na životní a pracovní prostředí,

 při úpravách pracovních míst, včetně míst pro 
zaměstnance se změněnou pracovní schopností,

 při výběru technických, technologických a organizačních 
opatření proti nepříznivým účinkům,

 k návrhu opatření k nápravě v případě zjištění závad, 
které mohou vést k poškození zdraví



Podpora zdraví (1)

Podpora zdraví je proces umožňující lidem ovlivnit vše, co 
může jejich zdravotní stav zlepšit. Zahrnuje mnoho 
aktivit, kterými lze nemocím nejen předcházet, ale také 
zlepšovat úroveň zdraví a zvyšovat zdravotní potenciál 
jednotlivce a celé společnosti,  ozdravit životní styl.

Nejde ovšem jen o vytváření zdravého pracovního prostředí 
nebo o vysvětlování, že existují určitá rizika životního 
stylu. Ve veškerém dění na pracovišti se musí uplatnit 
principy, které umožní žít přirozeně a zdravě.

Podpora zdraví je založena na pochopení významu, změně 
postojů a dobrovolné změně chování. Podpora zdraví na 
pracovišti je společné úsilí zaměstnavatelů a zaměstnanců 
za pomoci odborníků zlepšit zdraví nastolit pracovní a 
životní pohodu. 



Podpora zdraví (2)

Podstatou projektů podpory zdraví jsou

 individuální intervence zaměřené na rizika onemocnění 
srdce a cév (edukační pohovor, zdravotně výchovné 
informace), programy poradny výživy, odvykání kouření, 
zvládání stresu, zlepšení pohybové aktivity a další podle 
specifické potřeby pracovníka)

 individuální intervence zaměřené na profesionální rizika
(edukační pohovor, analýza konkrétního rizika, 
kompenzační pohybová aktivita, nácvik zábrany působení 
rizika)

 hromadné (komunitní) intervence zaměřené na rizika 
onemocnění srdce a cév (úprava závodního stravování, 
změna sortimentu kantýny), protikuřácké kampaně, 
zlepšení podmínek pro pohybovou aktivitu, distribuce 
zdravotně výchovného časopisu

 hromadné (komunitní) intervence zaměřené na 
profesionální rizika (zlepšování pracovního prostředí, 
uplatňování zásad fyziologie práce, ergonomie pracovních 
míst, změny organizace a režimu práce a odpočinku)



BOHS  Rantanen J. , Joint ILO/WHO Committee on OH, FIOH, 2005



rovnocenný význam 
výchozí znalosti pracovních 
podmínek a nároků práce
vedle 
znalosti zdravotního stavu
posuzované osoby 
pro posouzení zdravotní 
způsobilosti k práci.

ZÁVĚR  




