
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb - § 82 zákona č. 258/2000 

Sb., § 54, 57 zákona č. 373/2011 Sb. 

§ 82 odst. 2 písm. o): 

Krajské hygienické stanicí náleží: 

o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit 

pracovnělékařské služby a povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět 

pracovnělékařské prohlídky uložené zvláštním právním předpisem (zákon č. 373/2011 Sb.) 

§ 92h – Přestupky na úsek ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb: 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí 

přestupku tím, že  

 a) nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5 nebo povinnost 

podle § 38 odst. 2 nebo 3,  

(4) Fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci  

 i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek, mycí, čisticí a 

dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní 

prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,  

(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu se zákonem o specifických zdravotních službách 

 g) nezajistí pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání pracovnělékařské služby, 

nebo  

 h) nevede dokumentaci o pracovnělékařských službách podle vyhlášky o 

pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.  

Pokuta ve výši do 500.000 Kč. 

(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí přestupku tím, že  

 a) nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, nedodrží podmínky pro odběr 

biologického materiálu, nebo  

 b) neprovede pracovnělékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném vyhláškou o 

pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče nebo jinými právními 

předpisy.  

Pokuta u písmena b) ve výši do 100.000 Kč. 

§ 54 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb. 

Posuzování zdravotní způsobilosti a pracovnělékařské prohlídky, s výjimkou vstupní lékařské 

prohlídky, pro práce, které dosud nejsou zařazené do kategorie práce, nebo pro práce, které jsou 

nebo budou vykonávány ve zkušebním provozu podle jiného právního předpisu, (zákon č. 

258/2000 Sb.) zaměstnavatel zajišťuje u poskytovatele podle odstavce 2 písm. a), se kterým 

uzavřel písemnou smlouvu, nebo podle odstavce 2 písm. b), a to na základě výsledků hodnocení 

rizik podle jiného právního předpisu. Vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel zajišťuje na 

základě údajů o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání a dále 

údajů o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu ke 



konkrétní práce a míře předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek 

zhodnocené zaměstnavatelem po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

 

§ 54 odst. 5 z. č. 373/2011 Sb. 

Agentura práce zajišťuje PLS pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli, se 

kterým uzavřela dohodu podle ZP o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu 

práce u uživatele, a to prostřednictvím: 

 a) poskytovatele PLS, se kterým uzavřela písemnou smlouvu podle § 54 odst. 2 písm. 

a), 

 b) registrujícího poskytovatele zaměstnavatele na základě písemné žádosti podle 

odstavce 2 písm. b), nebo 

 c) poskytovatele PLS uživatele. 

§ 57 odst. 1 písm. c) z. č. 373/2011 Sb. 

c) provádět v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem podle § 60 a jinými právními 

předpisy 

 1. pracovnělékařské prohlídky, 

 2. pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými 

zaměstnanci; je-li zaměstnavatelem agentura práce, pravidelný dohled provádí na pracovištích 

uživatele, 

§ 57 odst. 1 písm. i) z. č. 373/2011 Sb. 

 zajistit nebo provádět odběry biologického materiálu pro stanovení hodnot biologických 

expozičních testů stanovených jinými právními předpisy nebo orgánem ochrany veřejného 

zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., nebo jiným právním předpisem, včetně vyhodnocení 

výsledků BET a při překračování jejich hodnot informovat orgán ochrany veřejného zdraví, 

 


