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6. ŠKODLIVINY PŮSOBÍCÍ
PROFESIONÁLNÍ NEMOCI DÝCHACÍCH
CEST, PLIC, POHRUDNICE A POBŘIŠNICE19

6.1. Prach s fibrogenním účinkem, možným
fibrogenním a karcinogenním účinkem
•

•

•
•
•
•

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména: rozvinuté pneumokoniózy (i bez
funkční poruchy), závažné chronické nemoci dýchacího systému, prodělaná tuberkulóza plic s
výjimkou primárního komplexu, chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice, těžší deformity
hrudníku omezující plicní ventilaci, závažné nemoci oběhové soustavy, závažné chronické nemoci
kůže a spojivek, u expozice volnému oxidu křemičitému (SÍO2), prekancerózy v oblasti dýchacího
systému a stavy po léčení zhoubných tumorů respiračního systému, splnění nejvyšší přípustné
expozice fibrogennímu prachu.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě
závěru odborného vyšetření, zejména: chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího
systému, chronické nemoci kůže a spojivek.
Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici,
dále 1x za 2 roky
Výstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky od vyřazení z expozice

6.2. Prach s převážně nespecifickým účinkem
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: závažné
chronické nemoci dýchacího systému, těžší deformity
hrudníku omezující plicní ventilaci.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za
zdravotně způsobilou: chronické nemoci kardiovaskulárního
a dýchacího systému, závažné alergické nemoci dýchacího
systému, chronické nemoci kůže a spojivek.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie
• Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické
prohlídky
• Následné prohlídky: 0

6.3. Svařování elektrickým obloukem s ohledem na
inhalační expozici
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: rozvinuté
pneumokoniózy (i bez funkční poruchy), závažné chronické nemoci
dýchacího systému, prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou
primárního komplexu, těžší deformity hrudníku omezující plicní
ventilaci, prekancerózy v oblasti dýchacího systému, stavy po
léčení tumorů respiračního systému.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního
systému, závažné chronické nemoci kůže a spojivek.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
• Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku
poprvé po čtyřleté expozici
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
• Následné prohlídky: 0

6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k
vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady)
•

•

•
•
•
•

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: závažné chronické nemoci dýchacího
systému, prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest, stavy po léčení tumorů
respiračního systému, stavy po závažném poškození ionizujícím zářením, nekorigované závažné
poruchy krvetvorby, rádiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v
případě vzniku havárie.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou: chronické nemoci
dýchacího a kardiovaskulárního systému, závažné chronické nemoci kůže a spojivek, stav po
operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže, závažné nemoci s významným orgánovým
nebo funkčním postižením včetně tumorů.
Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif, FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku
poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky
Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně
pětileté expozice v riziku

6.5. Koksárenské plyny a zplyňování uhlí
•

•

•
•
•
•

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména: závažné chronické
nemoci dýchacího systému, prekancerózy a maligní nemoci v oblasti dýchacího
systému a stavy po léčení tumorů respiračního systému, závažné chronické nemoci
jater a ledvin a močových cest, chronické kožní nemoci, chronické zánětlivé oční
nemoci, závažné stavy imunodeficience.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci
na základě závěru odborného vyšetření, zejména: chronické nemoci dýchacího
systému i bez funkční poruchy, chronické kožní nemoci, chronické nemoci jater a
ledvin a močových cest.
Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif,
AST, ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, močový sediment, FW nebo
CRP, KO + dif, AST, ALT a GMT, RTG hrudníku poprvé po 8 letech
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku
Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po ukončení nejméně
pětileté expozice 1x za 2 roky

6.6. Prachy tvrdých dřev (břízy, buku, bílého ořechu, dubu, habru, jasanu, javoru, jilmu,
kaštanu, lípy, olše, ořešáku vlašského, platanu, švestky, topolu, třešně a dalších dřev
upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze 3 k nařízení vlády o ochraně
zdraví zaměstnanců při práci, v části A tabulce č. 4)

• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: závažné chronické
nemoci dýchacích cest, zejména prekancerózy a maligní nemoci a stavy po
léčení tumorů dýchacího systému, alergické nemoci dýchacích cest.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: chronické nemoci dýchacího systému, chronické záněty
nosních a paranazálních dutin, chronické nemoci kůže a spojivek.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření s rinoskopií
zrcátkem, po dovršení 45 let věku rinoskopem, spirometrie
• Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, včetně
rinoskopie zrcátkem, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření
rinoskopem, spirometrie
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky
• Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně
pětileté expozici 1x za 2 roky

6.7. Alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní
alergickou alveolitidu

• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: chronická
obstrukce dýchacích cest, prokázána přecitlivělost na látku z
pracovního prostředí, závažné chronické nemoci dýchacího systému,
astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,
chronická bronchiální hyperreaktivita, závažné chronické kožní
nemoci, zvláště atopická a alergické dermatitida, kopřivka.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: chronické nemoci dýchacího systému.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

6.8. Prach s převážně dráždivým účinkem - textilní, živočišný,
rostlinný, pryskyřic, PVC a další látky obdobného účinku
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména:
chronická obstrukce dýchacích cest, závažné chronické nemoci
dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci
respiračního systému, závažné chronické kožní nemoci.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména:
chronické nemoci dýchacího systému, chronické nemoci kůže a
spojivek.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následná prohlídka: 0

7. FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ NEBO
BIOLOGICKÉ FAKTORY, KTERÉ
ZPŮSOBUJÍ KOŽNÍ NEMOCI

7.1. Faktory, které způsobují maligní nádory kůže
(sluneční záření, umělé UV záření)
• Poznámka: Ionizující záření viz 3.1., chemické látky viz oddíl 1. Chemické
faktory.
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prekancerózy, zhoubné
nádory kůže i po vyléčení, fotodermatózy, fotosenzitivní kožní
choroby, fototyp I (pro expozici slunečnímu záření), rosacea.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: závažné kožní nemoci významného rozsahu a lokalizace, další
související kožní nemoci řádně zdokumentované, fototyp II (pro expozici
slunečnímu záření).
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: základní vyšetření se zaměřením na kůži po významné
expozici 1x ročně

7.2. Faktory, které způsobují kožní nemoci nenádorové povahy
7.2.1 Kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat
senzibilizaci při styku s kůží, kontaktní iritancia a látky, které
mohou dráždit kůži
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: kontaktní
alergické dermatitida s prokázanou přecitlivělostí na konkrétní látku
z daného pracovního prostředí, prokázaná přecitlivělost na konkrétní
látku z daného pracovního prostředí, a to i bez klinických známek
nemoci.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: prognosticky závažné nemoci autoimunitní povahy,
chronický nebo recidivující ekzém jakékoliv etiologie.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u práce v rizikové kategorii 4
test kožní alkalirezistence
• Periodická prohlídka: základní vyšetření
• Výstupní prohlídky: základní vyšetření
• Následné prohlídky: 0

7.2.2. Látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících
kapalin a řezných olejů s výjimkou látek v položce 2.43

• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci:
prognosticky závažné formy akné s projevy na obličeji
a končetinách.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za
zdravotně způsobilou: chronické kožní nemoci, těžší
formy seborhoické dermatitidy, těžší formy rosacei.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Výstupní prohlídky: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

8. BIOLOGICKÉ FAKTORY

8.1. Tuberkulóza
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: imunodeficience
specifické buněčné imunity.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu,
snížená obranyschopnost v důsledku podávání imunosupresiv, cytostatik,
radiační terapie, dlouhodobého systémového podávání kortikosteroidů nebo
antibiotik, biologická léčba.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif,
Quantiferon nebo Mantoux II, RTG hrudníku
• Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif.
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, vždy RTG
hrudníku
• Následná prohlídka: za 6-12 měsíců po ukončení rizikové práce RTG
hrudníku

8.2. Virové hepatitidy
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: těžká
imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém, chronické
nemoci jater.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: chronické nemoci oslabující obranyschopnost
organizmu.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, sérologie virových
hepatitid-HBsAg, anti HBc total, anti HCV, kontrola povinného
očkování proti VHB20)
• Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, anti HCV
• Výstupní prohlídka: základní vyšetření anti HBc total, anti HCV
• Následná prohlídka: 0

8.3. Syndrom získané imunodeficience (AIDS)
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: těžká
imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za
zdravotně způsobilou: chronické nemoci oslabující
obranyschopnost organizmu.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., sérologie
AIDS (HIV)
• Periodická prohlídky: základní vyšetření, KO + dif.
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické
prohlídky, sérologie AIDS (HIV)
• Následná prohlídka: za 3 měsíce po ukončení rizikové
práce, individuálně zvážit sérologii AIDS (HIV)

8.4. Ostatní infekční nemoci
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: těžká
imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za
zdravotně způsobilou k práci: chronické nemoci oslabující
obranyschopnost organizmu.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif, ALT,
GMT
• Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif,
ALT, GMT
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické
prohlídky
• Následná prohlídka: 0

8.5. Tropické infekční a parazitární nemoci
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: těžká
imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za
zdravotně způsobilou: chronické nemoci oslabující
obranyschopnost organizmu.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO +
dif.
• Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické
prohlídky
• Následná prohlídka: 0

II. Rizika ohrožení zdraví

1. 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
Poznámka: Pro práce ve školství, kde je hlasová zátěž, platí i položka 1.12.

• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prognosticky
závažné duševní poruchy a poruchy chování, prokázaná současná
alkoholová nebo drogová závislost.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: závažné duševní poruchy a poruchy chování, drogová a
alkoholová závislost v anamnéze, závažné poruchy smyslových
orgánů nebo řeči.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

2. Činnosti epidemiologicky závažné
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci nejsou
známy.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za
zdravotně způsobilou: závažné duševní poruchy a poruchy
chování, nosičství podle zvláštního právního
předpisu,21) pokud cesta přenosu vylučuje bezpečný výkon
činnosti epidemiologicky závažné, alkoholová nebo
drogová závislost včetně závislosti v anamnéze.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky
Následná prohlídka: 0

3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha
zdvihacích ramen, obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů a
obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: vertigo, záchvatovité
stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, prognosticky závažné duševní
poruchy a poruchy chování, závažné nekorigovatelné poruchy zraku, těžká
nedoslýchavost, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: záchvatové a kolapsové stavy v anamnéze, závažné duševní
poruchy a poruchy chování, závažné poruchy zraku, závažné poruchy
sluchu, drogová a alkoholová závislost v anamnéze.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídky: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.
Následné prohlídky: 0

4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a
obsluha vysokozdvižných vozíků
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prognosticky závažné
duševní poruchy a poruchy chování, alkoholová nebo drogová
závislost, opakované stavy poruchy vědomí, závažné poruchy
zraku, závažné poruchy sluchu.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: závažné duševní poruchy a poruchy chování, záchvatovité a
kolapsové stavy, alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze, závažné
poruchy smyslových orgánů, závažné nemoci pohybového systému.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost,
barvocit a prostorové vidění - perimetr)
• Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku
(ostrost, barvocit a prostorové vidění - perimetr)
• Výstupní prohlídka: základní vyšetření
• Následné prohlídky: 0

5. 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
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost
vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další
osoby
Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a
náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na
sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu
vymezení pro skupinu 2.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového
vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou
přepravovány do místa výkonu práce další osoby
Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v
rozsahu vymezení pro skupinu 2.
Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové
vidění - perimetr)
Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové
vidění - perimetr)
Lhůty periodických prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

6. 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
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prognosticky závažné
duševní poruchy a poruchy chování, záchvatovité a kolapsové
stavy, závažné nekorigovatelné poruchy smyslových orgánů, prokázaná
současná alkoholová nebo drogová závislost, opakované stavy poruchy
vědomí.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: závažné duševní poruchy a poruchy chování, alkoholová nebo
drogová závislost v anamnéze, závažné poruchy smyslových orgánů nebo
řeči, chronické kardiovaskulární a respirační nemoci, nemoci pohybového
aparátu znemožňující ovládání strojů a zařízení.
•
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

7. Nakládání s výbušninami22), obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových
lahví, turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ),
vysokonapěťových elektrických zařízení

•

•

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prognosticky závažné duševní
poruchy a poruchy chování, opakované stavy poruchy vědomí, záchvatovité a
kolapsové stavy, závažné nekorigované poruchy smyslových orgánů, prokázaná
současná alkoholová nebo drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: závažné duševní poruchy a poruchy chování, alkoholová nebo drogová
závislost v anamnéze, záchvatovité a kolapsové stavy v anamnéze, závažné
poruchy smyslových orgánů nebo řeči, chronické nemoci kardiovaskulárního
systému, závažné nemoci pohybového aparátu.

•
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Lhůty prohlídek: při nakládání s výbušninami 1x za 2 roky
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

8. Práce v hlubinných dolech
•
•

•

•
•
•
•
•

Poznámka: Pro práci v hlubinných dolech, kde je riziko prachu oxidu křemičitého platí položka 6.1.
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prognosticky závažné poruchy kognitivních a
smyslových funkcí, které znemožňují bezpečný výkon práce v podzemí, závažné duševní poruchy a
poruchy chování, které omezují bezpečný výkon práce v podzemí, hypoglykemické stavy s
poruchami vědomí nebo jejich důvodná hrozba, opakované závažné záchvatové stavy s poruchami
vědomí nebo hybnosti, prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
klaustrofobie.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou: hypoglykemické stavy
s poruchami vědomí v anamnéze nebo jejich důvodná hrozba, závažné poruchy pohybového
aparátu, chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému snižující fyzickou zdatnost,
závažná porucha termoregulace.
Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, RTG hrudníku
Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG po 2 letech, RTG hrudníku - poprvé po 4 letech,
následně vždy po 2 letech
Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka: základní vyšetření, RTG hrudníku
Následné prohlídky: 0

9. 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
•

•

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: vertigo jakékoliv etiologie, opakované závažné
záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti, nekorigovatelné poruchy zraku,
závažné poruchy prostorového vidění, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy
chování, současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou: poruchy stability a
rovnováhy, nemoci s potenciálními stavy bezvědomí, nekorigované poruchy zraku, porucha
prostorového vidění a barvocitu, nedoslýchavost znemožňující komunikaci a percepci výstražných
zvukových signálů, poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost, závažné
duševní poruchy a poruchy chování, alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu
Periodická prohlídka: základní vyšetření a zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

10. Práce záchranářů
•

•

•
•
•
•
•

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prognosticky závažné nemoci
oběhové soustavy, dýchacího systému, prognosticky závažné endokrinní
nemoci, závažné nemoci ledvin, závažné nemoci jater, závažné nemoci
pohybového a podpůrného systému, prognosticky závažné duševní poruchy a
poruchy chování, nedoslýchavost znemožňující percepci výstražných signálů a
zvuků, současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: chronické nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému, závažné
poruchy zraku, závažné endokrinní nemoci, chronické nemoci ledvin, chronické
nemoci jater, chronické nemoci pohybového a podpůrného systému, záchvatové a
kolapsové stavy, alkoholová a drogová závislost v anamnéze.
Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zátěžové EKG, spirometrie
Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do
50 let věku, po 50. roku věku 1x ročně
Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných
oblastech zahraničí
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: prognosticky závažné
nemoci kardiovaskulárního systému, prognosticky závažné nemoci
dýchacího systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy
chování, prognosticky závažné nemoci ledvin a jater.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: chronické nemoci kardiovaskulární soustavy, chronické
nemoci dýchacího systému, závažné endokrinní nemoci, závažné nemoci
ledvin a jater, závažné poruchy termoregulace, imunodeficience, závažné
duševní poruchy a poruchy chování.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif, AST,
ALT ALP, bilirubin, kreatinin, glykémie, EKG, psychiatrické a
psychologické vyšetření při výjezdu na dobu delší než 6 měsíců
• Periodická prohlídka: základní vyšetření
• Výstupní prohlídka: základní vyšetření
• Následná prohlídka: 0

12. Hlasová zátěž
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: těžká
nedomykavost hlasivek, těžká hyperkinetická dysfonie.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za
zdravotně způsobilou: závažné chronické nemoci horních
dýchacích cest a hlasivek, papilomatóza hrtanu, obrna n.
recurrens, fonastenie, fibromy a jiné novotvary hlasivek,
těžká nedoslýchavost.
• Vstupní prohlídka: základní vyšetření
• Periodická prohlídka: základní vyšetření
• Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické
prohlídky
• Následné prohlídky: 0

13. Noční práce
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci: záchvatovité a
kolapsové stavy, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy
chování, prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího
systému, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: závažné duševní poruchy a poruchy chování, závažné poruchy
zraku, závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému, závažné
endokrinní nemoci, drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze,
závažné poruchy spánkového rytmu, závažné nemoci gastrointestinálního
systému.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následná prohlídka: 0

14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví
• A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost: prognosticky závažné
duševní poruchy a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová
nebo drogová závislost, opakované stavy poruchy vědomí.
• B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně
způsobilou: závažné duševní poruchy a poruchy chování,
záchvatovité a kolapsové stavy, alkoholová nebo drogová závislost v
anamnéze, závažné poruchy smyslových orgánů.
•
•
•
•

Vstupní prohlídka: základní vyšetření
Periodická prohlídka: základní vyšetření
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky: 0

Děkuji za pozornost

