LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY (LPP)
Lhůtník
Obecné profese, činnosti – dle kategorizace prací ............................................................... 2
Zdravotnictví a sociální služby .............................................................................................. 2
Školy a školská zařízení ....................................................................................................... 3
Činnosti epidemiologicky závažné ........................................................................................ 3
Doprava, přeprava, manipulace ............................................................................................ 4
Motorová vozidla ................................................................................................................... 5
Vyhrazená zařízení zdvihací ................................................................................................. 6
Vyhrazená zařízení tlaková................................................................................................... 6
Vyhrazená zařízení elektrická ............................................................................................... 6
Speciální činnosti .................................................................................................................. 6
Chemické faktory (obecně) ................................................................................................... 7
Chemické faktory (vybrané) .................................................................................................. 7
Fyzikální faktory .................................................................................................................. 13
Faktory fyzické zátěže ........................................................................................................ 13
Faktory psychosenzorické zátěže ....................................................................................... 13
Škodliviny působící profesionální nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice ... 14
Fyzikální, chemické nebo biologické faktory, které způsobují kožní nemoci ....................... 15
Biologické faktory ................................................................................................................ 15

POZNÁMKY:

Lhůty lékařských prohlídek stanoví zejména následující předpisy (v platném znění):
 vyhláška 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)
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním
provozu)
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní dopravy
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 příslušné ČSN, EN
Lhůty vyšetření na jednotlivá rizika ohrožení (např. hluk, prach, vibrace), pokud existují
(práce byla zařazena do vyšší kategorie ohrožení), jsou stanoveny orgánem ochrany
veřejného zdraví v Rozhodnutí o zařazení prací do kategorií.
Pravidla pro provádění lékařských prohlídek ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání
a v průběhu vzdělávání stanoví § 6 až § 8 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Činnost, rizika ohrožení zdraví (ROZ)

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka

OBECNÉ PROFESE, ČINNOSTI – DLE KATEGORIZACE PRACÍ
Zaměstnanci – kategorie 1
Zaměstnanci – kategorie 2
Zaměstnanci – kategorie 2 riziková
Zaměstnanci – kategorie 3 riziková
Zaměstnanci – kategorie 4 riziková
Zaměstnanci vykonávající práci
nebo činnost, jejichž součástí
je riziko ohrožení zdraví (ROZ)

72

do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let

48
60
36
24
24
12
48

do 50 let
24

nad 50 let

Mladiství zaměstnanci

12

(ROZ) Noční práce (od 22 do 6 h)

12

(ROZ) Práce ve výškách
(nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou
nad 10 metrů, kdy je nutné použít
prostředky osobní ochrany – osobní
ochranné prostředky proti pádu)

(ROZ) Hlasová zátěž

do 50 let
nad 50 let

pokud orgán
ochrany
veřejného
zdraví, jiný
právní předpis
nebo příloha
č. 2 vyhlášky
nestanoví
lhůty kratší
zákon č.
262/2006 Sb.
zákon č.
262/2006 Sb.

48

do 50 let
nad 50 let

vyhláška č.
79/2013 Sb.

vyhláška č.
79/2013 Sb.

24
48
24

VSTUPNÍ prohlídka se provádí:
-

před uzavřením pracovního poměru
před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (v případě rizikových prací nebo má-li
zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti uchazeče o práci)
před uzavřením vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu
před převedením zaměstnance na jinou práci (pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, tzn. při navýšení
rizikových faktorů nejméně o jeden, bez ohledu na to, zda změna podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce)

PERIODICKÁ prohlídka se provádí:
-

ve lhůtách dle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., pokud orgán ochrany veřejného zdraví, jiný právní předpis nebo příloha
č. 2 vyhlášky nestanoví lhůty kratší (např. rizikové faktory pracovních podmínek)
- jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to v případě, kdy je práce
prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické
prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje
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 prohlídka se neprovádí:
-

jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí práce činnost,
pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance
nebyla zjištěna v době výkonu práce nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz
jde-li o výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona
vyžádáno provedení vstupní prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(ROZ) Práce ve zdravotnictví
(lékař, zdravotní sestra, laborant
apod.)
(ROZ) Práce v zařízeních
sociálních služeb, včetně
poskytování sociálních služeb
ve vlastním sociálním prostředí
osob, a práce v dalších zařízeních
obdobného charakteru

48

do 50 let
nad 50 let

24
48

do 50 let

nad 50 let

24

vyhláška č.
79/2013 Sb.
pokud orgán
ochrany veřejného
zdraví, jiný právní
předpis nebo
příloha č. 2
vyhlášky nestanoví
lhůty kratší
(např. rizikové
faktory pracovních
podmínek, zejména
biologické faktory)

Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)

Činnost, rizika ohrožení zdraví (ROZ)

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
(ROZ) Práce ve školách
a školských zařízeních
podle školského zákona
Pro práce ve školství, kde je hlasová zátěž,
platí i položka „Hlasová zátěž“.

(ROZ) Hlasová zátěž

48

do 50 let

nad 50 let

24
48

do 50 let

vyhláška č.
79/2013 Sb.
pokud orgán
ochrany veřejného
zdraví, jiný právní
předpis nebo
příloha č. 2
vyhlášky nestanoví
lhůty kratší
(např. rizikové
faktory pracovních
podmínek)

24
nad 50 let
Žáci a studenti, kteří při praktickém
vyhláška č.
12
vyučování nebo při praktické
79/2013 Sb.
přípravě vykonávají rizikové práce
Dozor na školách v přírodě
12
a zotavovacích akcích
Zdravotník na školách v přírodě
zákon č.
12
258/2000
Sb.
a zotavovacích akcích
Děti na školách v přírodě
12
a zotavovacích akcích
Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)

ČINNOSTI EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÉ
(ROZ) Provozování stravovacích
služeb (výroba, příprava
nebo rozvoz pokrmů za účelem
jejich podávání)
Viz zákon o ochraně veřejného zdraví.

(ROZ) Výroba potravin,
uvádění potravin do oběhu
(ROZ) Výroba kosmetických
prostředků
(ROZ) Provozování holičství,
kadeřnictví, pedikúry, manikúry,
kosmetických, masérských,
regeneračních nebo rekondičních
služeb
(ROZ) Provozování živnosti,
při níž je porušována integrita kůže
(ROZ) Provozování živnosti,
ve které se používají k péči o tělo
speciální přístroje
(např. solária, myostimulátory)
(ROZ) Provozování úpraven vod
a vodovodů
Viz zákon o vodovodech a kanalizacích.

48

do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let

24
48
24
48

48

do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let

24
48
24
48

do 50 let
nad 50 let

pokud orgán
ochrany veřejného
zdraví, jiný právní
předpis nebo
příloha č. 2
vyhlášky nestanoví
lhůty kratší
(např. rizikové
faktory pracovních
podmínek)

24
48

do 50 let
nad 50 let

vyhláška č.
79/2013 Sb.

24

24

(ROZ) Práce v klimaticky
48
do 50 let
a epidemiologicky náročných
24
nad 50 let
oblastech zahraničí
Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)
Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné:
- musí mít zdravotní průkaz (vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou prohlídku)
- musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

Činnost, rizika ohrožení zdraví (ROZ)

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka

DOPRAVA, PŘEPRAVA, MANIPULACE
(ROZ) Obsluha a řízení
motorových a elektrických vozíků
(ROZ) Obsluha a řízení
vysokozdvižných vozíků
(ROZ) Obsluha transportních
zařízení
(ROZ) Obsluha zakladačů
(ROZ) Obsluha důlních
těžních strojů
(ROZ) Obsluha stavebních strojů

48

do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let

24
48
24
48
24
48
vyhláška č.
79/2013 Sb.

24
48
24

pokud orgán
ochrany
veřejného zdraví,
jiný právní
předpis nebo
příloha č. 2
vyhlášky
nestanoví lhůty
kratší (např.
rizikové faktory
pracovních
podmínek)

- dozerů a traktorů kolových nad 50 k
- dozerů a traktorů pásových
- speciálních tahačů stavebních mechanismů

- lopatových rypadel pásových,
automobilových a kolových
- korečkových rypadel
- korečkových hlubidel
- drenážních fréz a rýhovačů
- nakládacích a vykládacích strojů
kolových a pásových nad 35 k
- autogrejdrů a grejdrelevátorů
- motorových skrejprů
- skrejprů s pásovým tahačem
- truboukladčíků
- silničních válců
- úzkorozchodných lokomotiv
pro přenosné dráhy
- speciálních motorických sněhových strojů
- kompresorů s provozním tlakem
nad 5 atm. a 300 m3/hod.

Osoby řídící drážní vozidlo
(vlak, tramvaj, trolejbus, metro,
lanová dráha, vlečka, apod.)
Osoby vykonávající činnosti
při provozování dráhy a drážní
dopravy
(osoby, které přímo zabezpečují obsluhu
dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní
dopravu a řídí se při tom tvarovými,
světelnými a zvukovými znaky a návěstmi,
nebo je dávají)

48

do 50 let

nad 50 let

24

do 50 let

24

nad 50 let

12

18 – 50 let

nad 50 let

Osoby, které při pracovní činnosti
vstupují bez dozoru na dráhu

18 – 50 let

(přímo se nepodílejí na zabezpečení
obsluhy dráhy, ani na zabezpečení
nebo organizování drážní dopravy)

nad 50 let

Osoby, které provádějí revize,
prohlídky a zkoušky určených
technických zařízení na dráze

18 – 50 let

(pokud se na ně nevztahuje předchozí
položka)

nad 50 let

36

12
vyhláška č.
101/1995 Sb.

48
24
60
24

Mladiství, kteří provádějí činnosti
12
do 18 let
na dráze (při provozní praxi na SOŠ)
Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)
Povinné VSTUPNÍ, MIMOŘÁDNÉ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u osob vykonávajících činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, tzn. strojvedoucí řídící
drážní vozidlo, řidič tramvaje, řidič trolejbusu, řidič speciálního drážního vozidla, řidič lanové
dráhy, řidič vlečky, osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy

Činnost, rizika ohrožení zdraví (ROZ)

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka

MOTOROVÁ VOZIDLA
(ROZ) Řízení motorových vozidel
(s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1
zákona o silničním provozu), pokud je tato
činnost vykonávána jako obvyklá součást
výkonu práce nebo jsou do místa výkonu
práce přepravovány další osoby
(řidiči služebních vozidel)

Řidič vozidla, který při plnění úkolů
souvisejících s výkonem zvláštních
povinností užívá zvláštního
výstražného světla modré barvy,
příp. doplněného o zvláštní
zvukové výstražné znamení
Řidič, který řídí motorové vozidlo
v pracovněprávním vztahu
a u něhož je řízení motorového
vozidla druhem práce sjednaným
v pracovní smlouvě (řidiči z povolání)
Řidič, u kterého je řízení
motorového vozidla předmětem
samostatné výdělečné činnosti
prováděné podle zvláštního
právního předpisu
Držitel řidičského oprávnění
skupin C, C+E, D, D+E nebo
podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E,
který řídí motorové vozidlo
zařazené do příslušné skupiny
nebo podskupiny řidič. oprávnění
Držitel osvědčení pro učitele řidičů
pro výcvik v řízení motorových
vozidel podle zvláštního právního
předpisu

Každý držitel řidičského oprávnění
(tzn. každý řidič výše neuvedený)

72

do 50 let

vyhláška č.
79/2013 Sb.

48

nad 50 let

24

do 50 let

nad 50 let

12
24

do 50 let
nad 50 let

12
24

do 50 let
nad 50 let

12
24

do 50 let

nad 50 let

12
24

do 50 let
nad 50 let

nad 65 let

zákon č.
361/2000 Sb.
§ 87 odst. 1

12

24

Nejdříve
šest měsíců
před dovršením
60, 65 a 68 let
věku a nejpozději
v den dovršení
stanoveného
věku, po dovršení
68 let věku pak
každé dva roky.

Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)
Povinné VSTUPNÍ prohlídky:
- před zahájením výkonu činnosti řidičů dle § 87 odst. 1 zákona o silničním provozu
Vyšetření dopravně psychologickému je povinen se podrobovat (§ 87a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.):
 držitel řidičského oprávnění skupin C, C + E a C1 + E, který řídí nákladní automobil o největší
povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti
převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného
vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost
převyšuje 7500 kg,
 držitel řidičského oprávnění skupin D a D + E a podskupin D1 a D1 + E, který řídí motorové vozidlo
zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
V době pro pravidelnou LPP.
Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu
soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany a řidičů vozidel
ozbrojených sil České republiky.

Před zahájením
výkonu činnosti
a dále
šest měsíců
před dovršením
50 let a nejpozději
v den dovršení
50 let
a dále pak
každých pět let.

Činnost, rizika ohrožení zdraví (ROZ)

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka

VYHRAZENÁ ZAŘÍZENÍ ZDVIHACÍ
48
do 50 let
vyhláška č.
24
nad 50 let
79/2013 Sb.
48
do 50 let
(ROZ) Opraváři jeřábů
pokud orgán
24
nad 50 let
ochrany veřejného
zdraví, jiný právní
48
do 50 let
(ROZ) Vazači jeřábových břemen
předpis nebo
24
nad 50 let
příloha č. 2
vyhlášky nestanoví
48
do 50 let
lhůty kratší
(ROZ) Obsluha zdvihacích ramen
24
nad 50 let
(např. rizikové
faktory pracovních
48
do 50 let
podmínek)
(ROZ) Obsluha výtahů
24
nad 50 let
Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)
(ROZ) Obsluha jeřábů

VYHRAZENÁ ZAŘÍZENÍ TLAKOVÁ
(ROZ) Obsluha nebo opravy
tlakových nádob

48

do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let

24

vyhláška č.
79/2013 Sb.

48
pokud orgán
(ROZ) Obsluha nebo opravy
ochrany veřejného
tlakových lahví
24
zdraví, jiný právní
předpis nebo
48
(ROZ) Obsluha nebo opravy
příloha č. 2
turbokompresorů
24
vyhlášky nestanoví
lhůty kratší
(ROZ) Obsluha nebo opravy
48
do 50 let
(např. rizikové
chladicích zařízení nad 40.000 kcal
faktory pracovních
24
nad 50 let
podmínek)
(136.360 kJ)
Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)

VYHRAZENÁ ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÁ
vyhláška č.
(ROZ) Obsluha nebo opravy
48
do 50 let
79/2013
Sb.
vysokonapěťových elektrických
24
nad
50
let
zařízení
pokud …
Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)

SPECIÁLNÍ ČINNOSTI
(ROZ) 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)

(ROZ) Práce v hlubinných dolech
(ROZ) Práce záchranářů
(ROZ) Nakládání s výbušninami

24

do 50 let

nad 50 let

12
24

do 50 let
nad 50 let
do 50 let
nad 50 let

vyhláška č.
79/2013 Sb.

12
24
12
24

po 4 letech
RTG hrudníku
a dále 1x za 2 roky

pokud orgán
ochrany veřejného
zdraví, jiný právní
předpis nebo
příloha č. 2
vyhlášky nestanoví
lhůty kratší
(např. rizikové
faktory pracovních
podmínek)

48
do 50 let
(ROZ) Další práce nebo činnosti
s rizikem ohrožení zdraví
24
nad 50 let
Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (ROZ)

Rizikové faktory pracovních podmínek

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka
vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2

CHEMICKÉ FAKTORY (OBECNĚ)
Práce s chemickými látkami
Jde o obecný postup pro chemické látky.
Hodnotí se vždy účinky všech chemických
látek a směsí, kterým je zaměstnanec
v pracovním prostředí při výkonu práce
exponován. U každé práce s chemickými
látkami je nezbytné posoudit všechny
nebezpečné vlastnosti, které každá
jednotlivá látka má, a současně riziko,
které při práci posuzované osoby vzniká.

Látky s pozdním účinkem
karcinogenním a mutagenním:
- karcinogeny kategorie 1 a 2
nebo kategorie 1A a 1B
- mutageny kategorie 1 a 2
nebo kategorie 1A a 1B
Látky toxické pro reprodukci
kategorie 1 a 2 nebo kategorie
1A a 1B

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
dle rozhodnutí
OOVZ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
dle rozhodnutí
OOVZ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2

CHEMICKÉ FAKTORY (VYBRANÉ)

C – karcinogeny: látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2 podle právního předpisu
upravujícího chemické látky (chemický zákon) nebo jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B
podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi
(nařízení ES); prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k nařízení vlády
o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, části A, v tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena
do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví a cytostatika, pokud jsou ve směsi
léčivých přípravků přítomny látky, které jsou považovány za karcinogeny pokud již nejsou klasifikovány
jako karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B.
M – mutageny: látky klasifikované jako mutageny kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu
nebo jako mutageny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
R – látky toxické pro reprodukci: látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu
nebo jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

VSTUPNÍ
Olovo a jeho sloučeniny

Se zvláštním
zřetelem
na C a R.

VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ

Rtuť a její sloučeniny
- kovová rtuť a její anorganické
sloučeniny
- organické sloučeniny rtuti

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Arzén a jeho sloučeniny

Se zvláštním
zřetelem
na R.

VSTUPNÍ

VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

12
kat.
3
6
kat.
4

po 10 letech expozice
RTG hrudníku
a ultrasonografie břicha
a dále 1x za 2 roky

VSTUPNÍ
Antimon a jeho sloučeniny

VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
VSTUPNÍ

Berylium a jeho sloučeniny

VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

po 6 letech expozice
navíc RTG hrudníku
1x za 4 roky

po 6 letech expozice
RTG hrudníku
a dále 1x za 2 roky

Se zvláštním
zřetelem
na C a R.

Vztahuje se
pouze
na inhalační
expozici.
Vztahuje se
pouze
na inhalační
expozici.
Se zvláštním
zřetelem na C.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

VSTUPNÍ
Kadmium a jeho sloučeniny

Poznámka

24

VÝSTUPNÍ

po 10 letech expozice
RTG hrudníku
a dále 1x za 2 roky

NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

Se zvláštním
zřetelem
na C, M a R.

VSTUPNÍ
Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny
Do této skupiny expozic chrómu nepatří
mechanické opracovávání legované oceli.

VÝSTUPNÍ
po 10 letech expozice
RTG hrudníku
a dále 1x za 2 roky

NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
VI
expozici Cr
1x za 2 roky

Se zvláštním
zřetelem
na C a R.

VSTUPNÍ
Mangan a jeho sloučeniny

VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÁ
jednorázově
za 2 roky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
Nikl a jeho sloučeniny

Fosfor a jeho sloučeniny
- fosfor bílý
Fosfor a jeho sloučeniny
- fosfor a jeho anorganické
sloučeniny, např. (ortho)
fosforečnan vápenatý, amonný,
sodný, draselný, zinečnatý
Fosfor a jeho sloučeniny
- organické sloučeniny fosforu
(např. organofosfáty – OF
a trikrezylfosfát-TKP a další
se zvláštním zřetelem na R)
Vanad a jeho sloučeniny
Fluór a jeho anorganické
a organické sloučeniny
Nevztahuje se na freony.

Chlór a jeho anorganické
sloučeniny (např. chlornany,
chlorečnany, kyselina chloristá)
Do této skupiny se nezařazuje
chlorid sodný, chlorid draselný a další
chloridy, které nemají žádnou nebezpečnou
vlastnost pro člověka.

Ostatní halogeny a jejich
sloučeniny (např. bróm, brómované
uhlovodíky – monobromomethan,
1,2, dibromethan, bromoform,
dibromomethan, jód)

po min. 5leté
expozici
sloučeninám
niklu, které mají
karcinogenní účinek
1x za 2 roky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

po 10 letech expozice
RTG hrudníku, ORL

12
Vztahuje se
pouze
na inhalační
expozici.

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

Se zvláštním
zřetelem
na C a R.

1x až 3x za rok (podle
závažnosti expozice),
nejméně však 1x během práce

Se zvláštním
zřetelem
na R.

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

Se zvláštním
zřetelem
na sloučeniny,
které jsou
C, M a R.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Upřesnění

Zinek a jeho sloučeniny,
které nemají žádnou nebezpečnou
vlastnost pro člověka

VSTUPNÍ

Měď a její sloučeniny
Oxid uhelnatý u prací zařazených
do kategorie 4
Oxidy dusíku
Nevztahuje se na oxid dusný (rajský plyn).

Oxidy síry
Kyanovodík a kyanidy
Izokyanáty
Fosgen
Borany (hydridy boru – např.
diboran, pentaboran, dekaboran)
Sirouhlík
Sirovodík a sulfidy (sirníky)
Amoniak a ty hydroxidy,
které představují riziko
při inhalační expozici
Halogenované uhlovodíky
- trichlorethylen
a tetrachlorethylen
(= perchlorethylen)

Lhůta LPP v měsících

Poznámka
Vztahuje se
pouze
na inhalační
expozici.
Vztahuje se
pouze
na inhalační
expozici.
Se zvláštním
zřetelem
na R.

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

12

za ¼ roku po nástupu
do rizika a dále 1x za rok

12

za 6 měsíců
a dále 1x za rok

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
Se zvláštním
zřetelem
na C.

NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici látkám
klasifikovaným
jako karcinogeny
1x za 2 roky

Halogenované uhlovodíky
VSTUPNÍ
- methylchlorid
VÝSTUPNÍ
(= monochlormethan)
VSTUPNÍ
Halogenované uhlovodíky
VÝSTUPNÍ
- tetrachlormethan, trichlormethan
(chloroform), dichlormethan
NÁSLEDNÉ
(=methylenchlorid),
po min. 5leté
1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, expozici látkám
klasifikovaným jako
1,1,1-trichlorethan,
karcinogeny
1,1,2-trichlorethan
1x za 2 roky
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
Halogenované uhlovodíky
po vyšší expozici
- vinylchlorid (= chlorethen)
NÁSLEDNÉ

po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

první za 3 až 9 měsíců
Se zvláštním
zřetelem
na C u těch,
které jsou
karcinogenem.

po 10 letech práce v riziku
vodní chladový test
a prstová pletyzmografie

Se zvláštním
zřetelem
na C.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Uhlovodíky
- alifatické nebo alicyklické
uhlovodíky, destiláty ropy
(např. různé druhy benzínů,
solventních naft a petrolejů)

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Uhlovodíky
- 1,3-butadien (buta-1,3dien)

Se zvláštním
zřetelem
na C a M.

VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
1x za 2 roky

Alkoholy
- alkoholy (např. ethanol, propan1-ol, propan-2-ol (iso-propanol),
butanol, cyklohexanol)
- methanol
Glykoly (ethylenglykol,
diethylenglykol, hexylenglykol,
1,4 butanediol)
Étery
- étery (kromě halogenovaných
a glykoléterů) (např. dimethyleter,
methylethyleter, diethyleter
(ether), diisopropylether
- glykolethery a glykoletheracetáty
(např. ethoxyethanol,
2-ethoxyethylacetát,
2-methoxyethanol,
2-methoxyethylacetát,
2-butoxyethanol,
2-butoxyethylacetát)
Aldehydy
- formaldehyd a jiné alifatické
aldehydy (např. acetaldehyd,
butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6trimethyl-1,3,5-trioxan),
glutaraldehyd, metaldehyd,
akrylaldehyd (akrolein)
Aldehydy
- aromatické a heterocyklické
aldehydy (např. 2-furaldehyd
(furfural), tetrahydrothiopyran-3karboxaldehyd, benzaldehyd)

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

po 10 letech expozice
ORL

Se zvláštním
zřetelem na ty,
které jsou
klasifikovány R.

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
Akrylonitril a jiné nitrily
(např. acetonitril, propannitril,
malononitril, adiponitril)

Alifatické nitroderiváty
(např. nitromethan, trinitromethan,
tetranitromethan, nitroethan,
nitropropan)

MIMOŘÁDNÉ
NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici látkám
klasifikovaným jako
karcinogeny
1x za 2 roky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

Se zvláštním
zřetelem
na C.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Alifatické amidy (např. akrylamid
a dimethylformamid)

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka
Se zvláštním
zřetelem na ty,
které jsou
klasifikovány
jako C, M a R.

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ

Benzen

Homology benzenu (např. toluen,
xylen, ethylbenzen,
trimethylbenzeny, např. kumen
(isopropylbenzen))
Naftalen a jeho homology (např.
methylnaftalen, tetralin, dekalin)
Styren (vinylbenzen)
a divinylbenzen a styrenoxid
Fenol a jeho homology
(např. krezol, katechol, resorcinol,
hydrochinon) nebo halogenované
deriváty (pentachlorfenol)

Se zvláštním
zřetelem
na C a M.

NÁSLEDNÉ
u expozice
překračující
koncentraci
-3
3 mg.m po dobu
min. 6 měsíců
1x za 2 roky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Se zvláštním
zřetelem
na C a M.

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Aromatické nitro sloučeniny
(např. nitrobenzen, nitrotolueny,
dinitrobenzeny, dinitrotolueny,
trinitrotoluen, dinitrofenol,
trinitrofenol (kyselina pikrová),
dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen)

VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici
o-toluidinu
1x za 2 roky

u trinitrotoluenu
navíc oční vyšetření
1x za 3 roky

Se zvláštním
zřetelem
na C, M a R.

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
Aromatické amino sloučeniny (např.
anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin MIMOŘÁDNÉ
a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho
NÁSLEDNÉ
soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl
po min. 5leté
expozici
a jeho soli, o-toluidin

karcinogenním
aromatickým aminům
1x za 2 roky

u karcinogenních
aromatických aminů
vyšetření moče
2x za rok

Se zvláštním
zřetelem
na C, M a R.

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
Polychlorované bifenyly,
dibenzodioxiny (např. 2,3,7,8-TCDD) MIMOŘÁDNÉ
a dibenzofurany
NÁSLEDNÉ
u 2,3,7,8-TCDD
1x za 3 roky

Syntetické pyretroidy
(např. permethrin, cypermethrin,
tetramethrin, deltám ethrin)
Dipyridily (diquat, paraquat)

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

u 2,3,7,8-TCDD
1x za 2 roky

Se zvláštním
zřetelem
na C.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Upřesnění

Polycyklické aromatické uhlovodíky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
NÁSLEDNÉ

(např. benzo(a)pyren,
benzo(a)anthracen,
benzo(e)acefenanthrylen,
benzo(j)fluoranthen,
benzo(k)fluoranthen,
dibenzo(a,h)anthracen, chrysen,
benzo(e)pyren)

Karbamátové insekticidy
(např. inhibitory AChE - aldicarb,
carbofuran, methomyl, bendiocarb,
carbaryl, pirimicarb)

Sloučeniny kovů platinové skupiny
(platina, osmium)
Thalium a jeho sloučeniny
Baryum a jeho rozpustné
sloučeniny

Sloučeniny cínu

Sloučeniny selenu a teluru

Uran a jeho sloučeniny

po min. 5leté
expozici
1x za 2 roky

(např. nitroglycerin, dinitroglykol,
propylenglykoldinitrat, pentrit)

Anorganické a organické kyseliny

Ethylenoxid (oxiran)
a epichlorhydrin (1-chlor-2,3epoxypropan; chlórmethyloxiran)

po 10 letech expozice
RTG hrudníku
a dále 1x za 2 roky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

Se zvláštním
zřetelem
na C.

Vztahuje se
pouze
na inhalační
expozici.
Vztahuje se
pouze
na inhalační
expozici.
Se zvláštním
zřetelem na R.

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
NÁSLEDNÉ

Poznámka

Se zvláštním
zřetelem
na C.

VSTUPNÍ

u nerozpustných
sloučenin uranu
po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

Estery kyseliny dusičné

Lhůta LPP v měsících

po 10 letech expozice
u nerozpustných
sloučenin uranu
RTG hrudníku

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
NÁSLEDNÉ

Se zvláštním
zřetelem
na C a M.

po min. 10leté
expozici 1x za 2 roky

Halogenované alkylethery
a arylethery
(např. bis(chlormetyl)ether
a chlorometylmethylether)

Cytostatika

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
NÁSLEDNÉ

po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

po 10 letech expozice
poprvé RTG hrudníku

Se zvláštním
zřetelem
na C.

Se zvláštním
zřetelem na C.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

Poznámka
vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2

FYZIKÁLNÍ FAKTORY
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

Ionizující záření

NÁSLEDNÉ
dle rozhodnutí lékaře
1x za 1 až 2 roky

VSTUPNÍ

Elektromagnetické záření

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Tepelná zátěž

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Tepelné záření, které může
způsobit zákal čočky

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Hluk

po 10 letech expozice
ORL a prahová tónová
audiometrie

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Atmosférický přetlak

6 měsíců až 2 roky

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Atmosférický podtlak (hypobarie)

6 měsíců až 2 roky

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Vibrace s přenosem na horní
končetiny

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Celkové vibrace a vibrace
přenášené zvláštním způsobem

VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

Chladová zátěž

VÝSTUPNÍ
vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2

FAKTORY FYZICKÉ ZÁTĚŽE
Celková fyzická zátěž
Nepřijatelné pracovní polohy
Lokální svalová zátěž končetin

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

FAKTORY PSYCHOSENZORICKÉ ZÁTĚŽE
VSTUPNÍ
Zraková zátěž

Psychická zátěž

VÝSTUPNÍ
MIMOŘÁDNÉ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

u vizuálního zkoušení
metodou NDT (defektoskopie)
1x za rok

vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2

Rizikové faktory pracovních podmínek

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

ŠKODLIVINY PŮSOBÍCÍ PROFESIONÁLNÍ NEMOCI
DÝCHACÍCH CEST, PLIC, POHRUDNICE A POBŘIŠNICE
Prach s fibrogenním účinkem,
možným fíbrogenním
a karcinogenním účinkem

Svařování elektrickým obloukem
s ohledem na inhalační expozici

Krátkodobé produkty
přeměny radonu

vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
1x za 2 roky

Prach s převážně nespecifickým
účinkem

Poznámka

po 10 letech expozice
RTG hrudníku
a dále 1x za 2 roky

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ

po 4 letech expozice
poprvé RTG hrudníku

VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ

po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

po 4 letech expozice
RTG hrudníku
a dále 1x za 2 roky

S přihlédnutím
k vlivu
dlouhodobých
produktů přeměny
uran-radiové
řady.

VSTUPNÍ
Koksárenské plyny
a zplyňování uhlí

VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky

Prachy tvrdých dřev
(břízy, buku, bílého ořechu, dubu,
habru, jasanu, javoru, jilmu,
VSTUPNÍ
kaštanu, lípy, olše, ořešáku
VÝSTUPNÍ
vlašského, platanu, švestky, topolu,
třešně a dalších dřev upravených
NÁSLEDNÉ
v bodu b) vysvětlivek uvedených
po min. 5leté
expozici 1x za 2 roky
v příloze 3 k nařízení vlády
o ochraně zdraví zaměstnanců
při práci, v části A tabulce č. 4)
Alergeny a iritancia vyvolávající
bronchiální astma a alergickou
VSTUPNÍ
rinitidu – vysokomolekulární,
nízkomolekulární alergeny
VÝSTUPNÍ
a látky vyvolávající exogenní
alergickou alveolitidu
Prach s převážně dráždivým
VSTUPNÍ
účinkem – textilní, živočišný,
rostlinný, pryskyřic, PVC
VÝSTUPNÍ
a další látky obdobného účinku

po 8 letech expozice
poprvé RTG hrudníku

po 10 letech expozice
ORL, spirometrie

Povinné VSTUPNÍ a VÝSTUPNÍ prohlídky:
- podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. (rizikové faktory pracovních podmínek)

NÁSLEDNÁ prohlídka po skončení rizikové práce se provádí:
- podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., pokud tak stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona
o ochraně veřejného zdraví, nebo jiný právní předpis

Rizikové faktory pracovních podmínek

Upřesnění

Lhůta LPP v měsících

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

VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
po významné
expozici 1x ročně

Poznámka
vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2
Ionizující záření
– viz samostatný
oddíl.
Chemické látky
– viz samostatný
oddíl příslušné
látky.

Faktory, které způsobují kožní
nemoci nenádorové povahy
-

-

kontaktní alergeny a látky, které mohou
vyvolat senzibilizaci při styku s kůží,
kontaktní iritancia a látky, které mohou
dráždit kůži
látky s převážně aknegenním účinkem
typu chladících kapalin a řezných olejů
s výjimkou látek v položce 2.43
(=polychlorované bifenyly,
dibenzodioxiny (např. 2,3,7,8-TCDD)
a dibenzofurany)

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

vyhláška
č. 79/2013 Sb.,
příloha č. 2

BIOLOGICKÉ FAKTORY

Tuberkulóza

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
za 6 až 12 měsíců
po ukončení rizikové
práce RTG hrudníku

Virové hepatitidy

Syndrom získané imunodeficience
(AIDS)

Ostatní infekční nemoci
Tropické infekční
a parazitární nemoci

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÉ
za 3 měsíce
po ukončení
rizikové práce

VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ
VSTUPNÍ
VÝSTUPNÍ

MIMOŘÁDNÁ prohlídka se provádí, pokud:
a) ji nařídil orgán ochrany veřej. zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření
b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek
c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla
posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance
d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popř. na základě závěrů
jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů prac. podmínek
e) 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, nebo
f) 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
- v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
- z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců
Poznámka: S výjimkou mimořádné prohlídky podle písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nedochází provedením mimořádné
prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.

MIMOŘÁDNÁ prohlídka se dále provádí na základě:
- žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance
- informace sdělené lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu došlo ke změně zdrav. způsobilosti

