
Návrh zm ěny 352/2003 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Č. XXX 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
ze dne: dd.mm.rrrr 

o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů 
podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 
425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., 

zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.: 

 

Preventivní zdravotní prohlídky 
§ 1 
(1) Preventivní zdravotní prohlídkou se rozumí 
a) vstupní zdravotní prohlídka, 
b) periodická zdravotní prohlídka, 
c) mimořádná zdravotní prohlídka a 
d) výstupní zdravotní prohlídka. 
(2) Při preventivní zdravotní prohlídce se posuzuje zdravotní způsobilost 
a) uchazeče o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen 
"uchazeč o zaměstnání") a zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, 
který činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku vykonává jako svoje 
zaměstnání (dále jen "zaměstnanec podniku"), a 
b) člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo člena jednotky sboru dobrovolných 
hasičů podniku (dále jen "člen jednotky"). 
(3) Při preventivní zdravotní prohlídce se vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzované 
osoby a z nároků kladených na činnost odpovídající funkci zaměstnance podniku, uchazeče 
o zaměstnání nebo člena jednotky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Součástí preventivní 
zdravotní prohlídky je zjišťování anamnestických dat. 
§ 2 

Vstupní zdravotní prohlídka 
(1) Vstupní zdravotní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání do 
pracovního nebo jiného obdobného poměru. Před přeřazením nebo jmenováním 
zaměstnance podniku do jiné funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které bude 
vykonávat činnost, pro niž je stanoven jiný požadavek na zdravotní způsobilost, se doplní 
vyšetření stanovená pro příslušnou kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti podle 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 
(2) Vstupní zdravotní prohlídka člena jednotky se provede před zahájením výkonu 
činnosti1) v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných 
hasičů podniku. Před určením člena jednotky k používání izolačního dýchacího přístroje 
(dále jen "nositel dýchací techniky") se doplní vyšetření stanovená pro kategorii I podle 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 
(3) Při vstupní zdravotní prohlídce zaměstnance podniku a uchazeče o zaměstnání se 
provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a 
podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, dále orientační 
chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. U zaměstnanců 
podniku zařazovaných do kategorií I a II podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se provede též 
odborné vyšetření neurologické, RTG plic, spirometrické a elektrokardiografické vyšetření a 
u zaměstnanců podniku zařazených do kategorie I též odborné oční a ORL vyšetření. Podle 



aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést další odborná vyšetření 
nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti. 
(4) Při vstupní zdravotní prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření 
včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, 
orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Při posuzování 
zdravotní způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.2) U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a 
elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze 
provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti. 
§ 3 

Periodická zdravotní prohlídka 
(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci 
zařazené do kategorií I a II podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou ročně v 
rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, 
kůže, podpůrného a pohybového aparátu a orientačního chemického vyšetření moči, dále 
zahrnuje vyšetření elektrokardiografické a spirometrické, laboratorní vyšetření glykemie a 
odborné vyšetření neurologické. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze 
provést i jiná odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti. 
(2) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci 
zařazené do kategorie III podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou za 5 let v 
rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže 
a podpůrného a pohybového aparátu, orientačního neurologického vyšetření a orientačního 
chemického vyšetření moči. 
(3) Při periodické zdravotní prohlídce člena jednotky zařazeného do kategorie IV podle 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení se postupuje obdobně jako při vstupní zdravotní prohlídce 
podle § 2 odst. 4. Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se provádí jednou za 2 roky 
v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.2) 
Při periodické zdravotní prohlídce člena jednotky zařazeného do kategorie I  podle přílohy č. 
1 k tomuto nařízení se postupuje obdobně jako při vstupní zdravotní prohlídce podle § 2 
odst. 2.  Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se provádí jednou ro čně. 
 
§ 4 
Při vstupní nebo periodické zdravotní prohlídce se vychází ze zdravotnické dokumentace 
vedené lékařem, u něhož je zaměstnanec podniku, uchazeč o zaměstnání nebo člen 
jednotky registrován,3) anebo z výpisu z této dokumentace podle vzoru uvedeného v příloze 
č. 2 k tomuto nařízení. Určená odborná vyšetření není nutné provádět, pokud lze využít 
výsledek předchozího odborného vyšetření, které bylo provedeno v období 90 dnů před 
zahájením vstupní nebo periodické zdravotní prohlídky. 
§ 5 

Mimo řádná zdravotní prohlídka 
(1) Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance podniku nebo člena jednotky se provádí 
a) na jeho žádost, 
b) na podnět velitele jednotky požární ochrany, 
1. po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní neschopnost zaměstnance 
podniku delší než 6 týdnů nebo pracovní neschopnost člena jednotky delší než 3 měsíce a 
které je spojeno se zpochybněním jeho zdravotní způsobilosti z důvodu změny zdravotního 
stavu, který může ohrozit jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických 
osob při zásahu jednotky, 
2. jestliže utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo je v podezření z 
expozice nebezpečným či zdraví škodlivým látkám při zásahu jednotky požární ochrany, 
nebo 
c) na podnět ošetřujícího lékaře. 



(2) Rozsah a náplň mimořádné zdravotní prohlídky stanoví podle aktuálního zdravotního 
stavu zaměstnance podniku nebo člena jednotky příslušný lékař uvedený v § 7. 
 
§ 6 

Výstupní zdravotní prohlídka 
(1) Výstupní zdravotní prohlídka se provede u zaměstnance podniku nebo člena jednotky, 
který vykonává činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání,4) před skončením pracovního nebo 
jiného obdobného poměru. 
(2) Při výstupní zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně 
orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a 
orientačního neurologického vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření, a to s 
důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že k nim 
došlo vlivem činnosti související s výkonem funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

Organizace preventivních zdravotních prohlídek 
§ 7 
(1) Preventivní zdravotní prohlídku zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo 
člena jednotky kromě člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této 
jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede lékař zdravotnického zařízení 
poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.6) 
(2) Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který 
činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede praktický lékař, u 
něhož je člen jednotky registrován,3) na základě žádosti příslušné obce, která zřizuje 
jednotku požární ochrany. 
(3) U zaměstnance podniku nebo uchazeče o zaměstnání se výsledky jednotlivých vyšetření 
zjištěné při preventivní prohlídce zaznamenávají do zdravotnické dokumentace vedené 
příslušným lékařem minimálně v rozsahu žádanky o lékařský posudek, uvedené v příloze č. 
3 k tomuto nařízení. 
(4) Příslušný lékař na základě preventivní zdravotní prohlídky vydá zaměstnanci podniku, 
uchazeči o zaměstnání nebo členu jednotky lékařský posudek,7) jehož vzor je uveden v 
příloze č. 4 k tomuto nařízení. 
§ 8 
(1) V lékařském posudku se uvede zdravotní způsobilost zaměstnance podniku, uchazeče o 
zaměstnání nebo člena jednotky pro výkon činnosti v příslušné funkci uvedené v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. Omezení zdravotní způsobilosti, které uvede příslušný lékař v lékařském 
posudku, nemůže být u zaměstnance podniku nebo člena jednotky vykonávající činnost 
zařazenou do kategorie I podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení překážkou pro výkon činnosti. 
(2) Lékařský posudek se zakládá do osobní dokumentace vedené o zaměstnanci podniku 
nebo členu jednotky. 
§ 9 

Zdravotní zp ůsobilost zam ěstnance podniku nebo uchaze če o zaměstnání 
Zdravotní způsobilost se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů (dále jen "nemoc") 
uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Při tom se přihlédne k činnosti, kterou 
zaměstnanec podniku nebo uchazeč o zaměstnání vykonává ve funkci uvedené v příloze č. 
1 k tomuto nařízení. 
§ 10 

Zdravotní zp ůsobilost člena jednotky 
Za zdravotně způsobilého se považuje člen jednotky, u něhož nebyla zjištěna nemoc podle 
seznamu uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 

 



Společná, přechodná a záv ěrečná ustanovení 
§ 11 
(1) U příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky, který je současně členem 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, se preventivní zdravotní prohlídka podle tohoto 
nařízení neprovádí; je-li zaměstnanec podniku současně členem jednotky dobrovolných 
hasičů obce, provede se preventivní zdravotní prohlídka podle ustanovení tohoto nařízení 
týkajících se zaměstnance podniku. Preventivní zdravotní prohlídka se však provede vždy, 
pokud jako člen jednotky dobrovolných hasičů vykonává činnost, která na zdravotní 
způsobilost klade vyšší nároky než činnost, jež vykonává v pracovním nebo obdobném 
poměru. 
(2) Kopie lékařského posudku vydaného na základě předepsané preventivní prohlídky 
příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky nebo zaměstnance podniku 
podle tohoto nebo zvláštního právního předpisu8) se zakládá do osobní dokumentace 
vedené o členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. 
§ 12 
Pro provádění preventivních zdravotních prohlídek a při posuzování zdravotní způsobilosti se 
pro zdravotnickou dokumentaci použijí vzory uvedené v přílohách č. 2 až 4 k tomuto 
nařízení. 
§ 13 
(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku se podle tohoto nařízení provede 
poprvé v roce 2005. 
(2) První periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se uskuteční nejpozději v den, kdy 
mu vznikne nárok na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění,2) nejpozději však v roce 2005. 
§ 14 

Zrušující ustanovení 
Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení vlády č.352/2003 Sb. 
 
§ 15 

Účinnost 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem dd.mm.rrrr 
 
 


