
PŘEHLED PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK  A PROHLÍDEK ŽÁK Ů A STUDENTŮ 
název, kvalifikace, případně rizika perioda odkaz na právní předpis a kdy je nebo není povinnost prohlídku provést 
Lékařské prohlídky ke vzd ělávání nebo v pr ůběhu vzd ělávání 
lékařská prohlídka uchazeče o 
vzdělávání ve střední škole nebo 
vyšší odborné škole;  

jednorázově vyhl. č. 79/2013 Sb. 
- provádí se před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání, 

lékařská prohlídka žáka nebo 
studenta v průběhu vzdělávání 

jednorázově vyhl. č. 79/2013 Sb. 
- při změně zdravotního stavu 
- před zařazením do praktického vyučování nebo praktické přípravy (kategorie II a vyšší, stanovuje-li 

jiný právní předpis) 
periodická prohlídka žáka nebo 
studenta;  

jedenkrát ročně vyhl. č. 79/2013 Sb. 
- provádí se, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává 

rizikové práce. 
Pracovn ělékařské prohlídky 
Vstupní prohlídka  před uzavřením smlouvy 

 
 

zákon č. 373/2011 Sb., vyhl. č. 79/2013 Sb. 
- před uzavřením: 

- pracovního poměru, 
- dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, (pouze u kategorie 2R a vyšší, 

stanovuje-li jiný právní předpis); 
- na žádost zaměstnavatele 
- vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu  
- před převedením zaměstnance na jinou práci vykonávanou za odlišných podmínek (navýšení 

kategorie u některého z faktoru pracovních podmínek) 
Periodická prohlídka  
u zaměstnanců vykonávajících práci 
zařazenou do kategorií  podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví: 
v kategorii 1  
 
v kategorii 2  
 
v kategorii 2 rizikové a 3 
v kategorii 4 

 
 
 
 
6 let / 4 roky nad 50 let věku;  
 
5 let / 3 roky nad 50 let věku;  
 
2 roky  
1 rok 

zákon č. 373/2011 Sb., vyhl. č. 79/2013 Sb.  
- jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na předchozí 

periodickou prohlídku  
- periodické prohlídky se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u 

zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší 
než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. 

Periodická prohlídka  
u zaměstnanců vykonávajících práci 
nebo činnost, jejichž součástí je 
riziko ohrožení zdraví  (viz uvedené 
práce a činnosti v příloze 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb.),  

 
4 roky / 2 roky nad 50 let 
věku 
 
různé periody 

zákon č. 373/2011 Sb., vyhl. č. 79/2013 Sb.  
- jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na předchozí 

periodickou prohlídku 
kratší termín: 
- pokud určí orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví  
- pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb. stanoveno jinak 

Periodická prohlídka  
práce vykonávané na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní 
poměr: 
 

periodické prohlídky se 
neprovádějí (výjimka �) 

Periodické prohlídky se provádějí, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna 
opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení 
periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. 



Mimo řádná prohlídka  
v případě důvodného předpokladu, 
že došlo ke ztrátě nebo změně 
zdravotní způsobilosti k práci nebo 
pokud dojde ke zvýšení míry rizika již 
dříve zohledněného rizikového 
faktoru pracovních podmínek 

jednorázově Mimořádná prohlídka se provádí, pokud 
- ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví  
- to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek, 
- došlo ke zhoršení pracovních podmínek ( zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, překročení limitní 

hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu atd.), 
- byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která 

předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, 
- byl výkon práce přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v 

kategorii první a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li 
jiný právní předpis jinak, 

- byl výkon práce přerušen v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo 
jiné těžké újmy na zdraví,  

- byl výkon práce přerušen z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců. 
- na základě  žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního 
- podnětu nebo podnětu zaměstnance, 
- na základě  informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního 

stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
Výstupní prohlídka  
 

v době ukončení výkonu 
práce 

Výstupní prohlídka se provádí  
- na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, 
- při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu, 
- při převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci 

konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost 
zaměstnance. 

Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí,  
- jde--li o práce zařazené do kategorie první  
- není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny 

jiným právním 
- předpisem 
- pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, 

ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz, 
- výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle 

zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního 
stavu v souvislosti s výkonem práce. 

Následná prohlídka  různé periody Následná prohlídka se provádí  
- podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., 
- pokud tak stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,  
- pokud tak stanoví jiný právní předpis. 

 
 
 
 



Rizikové faktory pracovních podmínek  
FAKTORY vstupní periodická výstupní mimořádná následná 

CHEMICKÉ FAKTORY viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 

viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 

viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 

0 
viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 

FYZIKÁLNÍ FAKTORY 

Ionizující záření ano ano ano 0 
1x za 1 - 2 roky od 
skončení expozice 

Elektromagnetické záření ano ano ano 0 0 
Tepelná zátěž ano ano ano 0 0 
Tepelné záření, které může způsobit zákal čočky ano ano ano 0 0 
Hluk ano ano ano 0 0 

Atmosférický přetlak ano 
1x za 6 měsíců až 2 
roky 

ano 0 0 

Atmosférický podtlak (hypobarie) ano 
1x za 6 měsíců až 2 
roky ano 0 0 

Vibrace s přenosem na horní končetiny ano ano ano 0 0 
Celkové vibrace a vibrace přenášené zvláštním 
způsobem 

ano ano ano 0 0 

Chladová zátěž ano ano ano 0 0 
FAKTORY FYZICKÉ ZÁT ĚŽE 
Celková fyzická zátěž ano ano ano 0 0 
Nepřijatelné pracovní polohy ano ano ano 0 0 
Lokální svalová zátěž končetin ano ano ano 0 0 
FAKTORY PSYCHOSENZORICKÉ ZÁT ĚŽE 
Zraková zátěž ano ano ano ano 0 
Psychická zátěž ano ano ano 0 0 
ŠKODLIVINY PŮSOBÍCÍ PROFESIONÁLNÍ NEMOCI DÝCHACÍCH CEST, PLIC, P OHRUDNICE A POBŘIŠNICE 

Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a 
karcinogenním účinkem 

ano 
poprvé po čtyřleté 
expozici, dále 1x za 2 
roky 

ano 0 
1x za 2 roky od vyřazení 
z expozice 

Prach s převážně nespecifickým účinkem ano ano ano 0 0 
Svařování elektrickým obloukem s ohledem na 
inhalační expozici 

ano ano ano 0 0 

Krátkodobé produkty přeměny radonu ano ano ano 0 
1x za 2 roky po ukončení 
nejméně pětileté 
expozice v riziku 

Koksárenské plyny a zplyňování uhlí ano ano ano 0 
1x za 2 roky po ukončení 
nejméně pětileté 
expozice v riziku 

Prachy tvrdých dřev ano ano ano 0 
1x za 2 roky po ukončení 
nejméně pětileté 
expozice v riziku 



FAKTORY vstupní periodická výstupní mimořádná následná 
Alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a 
alergickou rinitidu - 
vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky 
vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu 

ano ano ano 0 0 

Prach s převážně dráždivým účinkem - textilní, 
živočišný, rostlinný, pryskyřic, 
PVC a další látky obdobného účinku 

ano ano ano 0 0 

FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ NEBO BIOLOGICKÉ FAKTORY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOŽNÍ NEMOCI 
Faktory, které způsobují maligní nádory kůže 
(sluneční záření, umělé UV záření) 

ano ano ano 0 
po významné expozici 1x 
ročně 

Kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat 
senzibilizaci při styku s kůží, 
kontaktní iritancia a látky, které mohou dráždit kůži 

ano ano ano 0 0 

Látky s převážně aknegenním účinkem typu 
chladících kapalin a řezných olejů 

ano ano ano 0 0 

BIOLOGICKÉ FAKTORY viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 

viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 

viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 0 

viz příloha č. 2 vyhl. č. 
79/2013 Sb. 

 
Rizika ohrožení zdraví 
DRUH RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ vstupní periodická výstupní mimořádná následná Pozn.: 
Práce ve školách a školských zařízeních podle 
školského zákona, ve zdravotnictví, 
v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování 
sociálních služeb ve vlastním sociálním 
prostředí osob, a práce v dalších zařízeních 
obdobného charakteru 

ano 4 roky / 2 roky nad 50 let věku ano 0 0  

Činnosti epidemiologicky závažné ano 4 roky / 2 roky nad 50 let věku ano 0 0  
Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových 
břemen, obsluha zdvihacích 
ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a 
zakladačů a obsluha důlních 
těžních strojů, stavebních strojů 

ano 4 roky / 2 roky nad 50 let věku ano 0 0  

Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a 
obsluha vysokozdvižných 
vozíků 

ano 4 roky / 2 roky nad 50 let věku ano 0 0  

Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 
87 odst. 1 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
pokud je tato činnost vykonávána jako 
obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa 
výkonu práce přepravovány další 
osoby 

ano 
1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 
1x za 4 roky 

ano ano 0  



DRUH RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ vstupní periodická výstupní mimořádná následná Pozn.: 

Řidič z povolání oprávněním C,C+E,D,D+E - ano 
Od 18 do 50 let 1 
x za 2 roky, nad 
50 let 1 ročně 

ano ano 0 

Prohlídka vyplývá z §87 
zákona č. 361/2000 Sb. 
při řízení 
vozidla nad 7,5 t nutno 
doplnit dopravně 
psychologické vyšetření 
+ EEG. 

Řidič Neur. Psych vyš + EEG řidiče ano 
uvedení do funkce, (6,0> měsíců 
před 50 rokem, pak 1 x za 5 let 

ano ano 0  

Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických 
zdrojů včetně jaderných a 
chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít 
k ohrožení zaměstnanců či 
obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům 

ano 
ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 
50 let 1x za 1 rok 

ano ano 0  

Nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy 
tlakových nádob, včetně 
tlakových lahví, turbokompresorů, chladicích zařízení 
nad 40 000 kcal (136 360 kJ), 
vysokonapěťových elektrických zařízení 

 
při nakládání s výbušninami 1x za 2 
roky 

    

Práce v hlubinných dolech ano 
ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 
50 let 1x za 1 rok ano ano 0  

Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou 
hloubkou nad 10 metrů, kdy je 
nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou 
osobní ochranné prostředky proti 
pádu 

ano do 21 let 1x ročně, 22 až 50 let 1 x 
za 3 roky, nad 50 let 1 x ročně ano ano 0 

Ověření zdrav. 
způsobilosti při práci ve 
výšce či nad volnou 
hladinou dle 362/2005 
Sb. 

Práce záchranářů ano 
ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 
50 let 1x za 1 rok 

ano ano 0  

Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných 
oblastech zahraničí ano 4 roky / 2 roky nad 50 let věku ano ano 0  

Hlasová zátěž ano 4 roky / 2 roky nad 50 let věku ano ano 0  

Noční práce ano 1 rok ano ano 0 

Povinnost vyplývá § 94 
zák. č. 
262/2006 Sb.- Zákoník 
práce 

Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví ano 4 roky / 2 roky nad 50 let věku ano ano 0  
 


