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Postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů
v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách

Ministerstvo zdravotnictví (dále i jen „ministerstvo“) vydává doporučený postup pro
poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné
praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění
pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní
lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání například ze zemí s vyšším výskytem
tuberkulózy než 40 případů na 100 tisíc obyvatel, a dalších onemocnění, a to zejména
z regionu Ukrajina.
Tento doporučený postup vychází z následujících právních předpisů, zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“),
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče), (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“).
Zákon č. 373/2011 Sb., stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit vstupní lékařskou
prohlídku uchazeče o zaměstnání vždy před uzavřením pracovního poměru, služebního
poměru nebo dohody. Na tuto povinnost odkazuje i ustanovení § 32 zákona
č. 262/2006 Sb., resp. je zaměstnavateli uloženo zajistit v případech stanovených
zvláštním právním předpisem, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy
podrobila vstupní lékařské prohlídce. K uvedené povinnosti se považuje za nutné uvést
zákon č. 262/2006 Sb., který ustanovením § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.
ukládá zaměstnavateli povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce
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a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Zda je fyzická osoba zdravotně způsobilá ke konkrétní práci, kterou bude vykonávat
v konkrétních pracovních podmínkách, či nikoli, nemůže být zjištěno jinak než
pracovnělékařskou prohlídkou provedenou poskytovatelem pracovnělékařských služeb
nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost, který na základě zhodnocení zdravotního stavu, výpisu ze
zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb (je-li
k dispozici) a znalostí zdravotní náročnosti konkrétní práce, konkrétního pracovního
prostředí a konkrétních pracovních podmínek, kterým je posuzovaná osoba při práci
vystavena u konkrétního zaměstnavatele, vydá lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
k práci.
Ministerstvo poskytovatelům pracovnělékařských služeb a registrujícím poskytovatelům
v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výrazně
doporučuje, aby při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání, například ze zemí
s výskytem tuberkulózy vyšším než 40 případů na 100 tisíc obyvatel, a dalších
onemocnění, a to včetně regionu Ukrajiny, postupovali plně v souladu s vyhláškou
č. 79/2013 Sb. a využili všechny možnosti indikovat potřebná odborná vyšetření.
Ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. definuje základní obsah každé
pracovnělékařské prohlídky, která zahrnuje rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního
stavu a dosud prodělaných onemocněních s cíleným zaměřením zejména na výskyt
nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost; dále pracovní anamnézu
(zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů); komplexní fyzikální
vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního
neurologického vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které
budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu
a s přihlédnutím k případné disabilitě posuzované osoby a dále také zahrnuje základní
chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu,
krve a pH moče.
V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 79/2013 Sb. lze základní
vyšetření podle § 7 odst. 1 citované vyhlášky rozšířit o
a) další poskytovatelem indikovaná odborná vyšetření, viz například níže a
b) další poskytovatelem indikovaná vyšetření nahrazující absenci výpisu ze
zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele posuzované osoby, včetně výpisu
ze zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele mimo území České
republiky.
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Indikovaným vyšetřením může být vyšetření k vyloučení nemocí, které omezují nebo
vylučují zdravotní způsobilost k práci, potřebné nebo to pracovní podmínky vyžadují,
anebo vyšetření na základě zhodnocení ukazatelů biologických expozičních testů nebo
jiných vyšetření a jejich dynamiky, a to za účelem sledování zátěže organismu působením
rizikových faktorů pracovních podmínek.
Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na prevenci vzniku a šíření konkrétně tuberkulózy
doporučuje, aby poskytovatelé pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatelé
v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující
provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
u uchazečů o zaměstnání ze zemí s výskytem tuberkulózy vyšším než 40 případů
na 100 tisíc obyvatel, tedy včetně Ukrajiny, podle údajů Světové zdravotnické organizace
(údaje dostupné na internetových stránkách ministerstva www.mzcr.cz) podle svého
odborného uvážení a v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky
č. 79/2013 Sb. zvážili indikovat u uchazečů o zaměstnání z těchto zemí další potřebná
odborná vyšetření směřující k zamezení vzniku a šíření tuberkulózy, a to například
skiagram hrudníku a tuberkulínový test nebo IGRA test (např. Quantiferon).
Ministerstvo dále upozorňuje na možnost využití standardu poskytování dispenzární péče
nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku
těchto onemocnění uveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 7, ročník
2016, viz https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-7-2016/.
Ministerstvo zdravotnictví shrnuje, že postup podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. d)
vyhlášky č. 79/2013 Sb. lze aplikovat i na další onemocnění, nikoli jen na dominantně
prezentované onemocnění tuberkulóza.
Ministerstvo zdravotnictví doplňuje, že v současné době, zejména v souvislosti s platností
nouzového stavu, nenaplánuje navrhovat úpravy systému provádění pracovnělékařských
služeb, včetně pracovnělékařských prohlídek.
Doplňuje se, že předmětný postup nenahrazuje Metodický pokyn k zajištění zdravotní
péče o migranty v ambulantních a lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb
a v zařízeních sociálních služeb.
Postup hlavní hygieničky čj. MZDR 9739/2017-1/OVZ ze dne 10. 4. 2017 je plnění tímto
postupem hlavní hygieničky čj. MZDR 8728/2022-1/OVZ ze dne 9. 3. 2022 plně

ČR – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz

nahrazeno. Postup hlavní hygieničky čj. MZDR 9739/2017-1/OVZ ze dne 10. 4. 2017
se zrušuje.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví
a hlavní hygienička České republiky

Rozdělovník
ředitelé krajských hygienických stanic
ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Česká pneumologická společnost a ftizeologická společnost ČLS JEP
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Spolek smluvních pneumoftizeologů v České republice, z.s.
Sdružení praktických lékařů České republiky
Hospodářská komora České republiky
Svaz průmyslu a obchodu České republiky
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