
 

 

Hlavní změny v oblasti poskytování pracovnělékařských služeb v r. 2023 
 
 

I. 
 

 Základ ochrany zdraví při práci z pohledu zdravotní způsobilosti zaměstnanců tvoří: 

 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „Zákon“); 

 vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 
(dále jen „Vyhláška“), která některá ustanovení Zákona provádí. 
 

 S účinností k 1.1.2023 byla vydána vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se Vyhláška mění. 
 

 Hlavní změny, k nimž v důsledku novelizace Vyhlášky došlo, se týkají zejména oblasti obsahu 
pracovnělékařských služeb a oblasti pracovnělékařských prohlídek. 

 
 

II. 
 
Obsah pracovnělékařských služeb (§ 2 Vyhlášky) 
 
1. Zavádí se nový pojem „profesní riziko“ místo dosud používaného a nepřesného pojmu „riziko 

ohrožení zdraví“. 

Z profesních rizik se vypouští práce ve školách a školských zařízeních, epidemiologicky závažné 
činnosti, řízení motorových vozidel řidiči „referenty“ a hlasová zátěž. 

U profesního rizika noční práce se nově stanoví definice shodná s tou, kterou obsahuje zákoník 
práce. 

 
2. Dochází k odstranění v praxi téměř nereálného poradenství smluvních lékařů v některých 

oblastech (např. při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť, při zavádění nových 
technologií nebo v oblasti pitného režimu). 
 

3. Nově bude dohled prováděn (a to jednou za 3 roky) pouze na pracovištích, na nichž jsou konány 
práce, které zákon o ochraně veřejného zdraví řadí do rizikové skupiny druhé, třetí a čtvrté nebo 
práce s profesním rizikem nebo práce, pro jejichž výkon jsou podmínky stanoveny jinými 
právními předpisy. 

U ostatních pracovišť (s kategorií prací první a druhé) bude dohled prováděn, pokud tak 
zaměstnavatel určí, nebo pokud si dohled vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb. 

 
 

III. 
 
Pracovnělékařské prohlídky (§ 6 Vyhlášky) 
 
1. Ruší se příloha č. 1 Vyhlášky, která obsahovala minimální časy potřebné pro provádění 

pracovnělékařských prohlídek a zajištění poradenství a dohledů (byly stanoveny s ohledem na 
zařazení do kategorie prací a počet pracovních míst). 
 

2. Vstupní lékařská prohlídka – zůstala beze změny, přestože dle původního návrhu měla být 
u zaměstnanců kategorie první a druhé prováděna na bázi dobrovolnosti. 
 



 

3. Periodická lékařská prohlídka – doznala řady změn a je prováděna za dále uvedených podmínek: 

 v kategorii první se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují 

 jednou za 6 let, nebo 

 jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; 

 v kategorii druhé se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují 

 jednou za 4 roky, nebo 

 jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; 

 v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky; 

 v kategorii čtvrté jednou za rok. 
 
Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci, jejíž součástí je profesní riziko, se 
provádí ve lhůtách stanovených v § 11 odst. 3 Vyhlášky. 

 
4. Mimořádná lékařská prohlídka – stanoví se přesnější podmínky jejího provedení a nově se 

rozděluje na: 

 úplnou – od ní se počítá nová periodicita a 

 neúplnou – při ní zůstává původní periodicita zachována. 
 

5. Výstupní a následná lékařská prohlídka – došlo u nich jen k drobným změnám, které nevyžadují 
komentář. 

 
 

IV. 
 
V souvislosti s poměrně významnými změnami v oblasti pracovnělékařských prohlídek vyvstala 
potřeba adekvátním způsobem upravit i obsah lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci 
(včetně lékařských posudků ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání). 
Ty budou v nejbližší době zaslány všem našim klientům, spolu s upravenou žádostí o provedení 
pracovnělékařské prohlídky a spolu s dotazníkem, týkajícím se rozsahu dalších Affideou 
poskytovaných / klientem čerpaných pracovnělékařských služeb. 
 
S pozdravem a přáním klidného a úspěšného roku 2023 
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Obchodní referent pro zdravotní péči 
Affidea Praha s.r.o. 


