
 

Metodický list pro stanovení lhůt periodických 

 

Tento metodický list shrnuje lh
vyhláškou č. 79/2013 Sb. o pracovn

 

Zařazení nebo druh práce 

Práce zařazené do kategorie 1 

Práce zařazené do kategorie 2 

Práce zařazené do kategorie 2R a 3 

Práce zařazené do kategorie 4 

Práce s rizikem ohrožení zdraví 

• Práce ve školách a školských zařízeních podle školského 
ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, v
prostředí osob, a práce v dalších zař

• Činnosti epidemiologicky závažné
oběhu, výroba kosmetických přípravk
kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regen
provozování živnosti, při níž je porušována integrita k

• Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vaza
zařízení včetně výtahů a zakladačů

• Obsluha a řízení motorových a elektrických vozík

• Řízení motorových vozidel s výjimkou 
je tato činnost vykonávána jako obvyklá sou
další osoby. 

• Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdroj
jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zam

• Nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy tlakových nádob, v
chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), vysokonap

• Práce v hlubinných dolech. 

• Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metr
osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prost

• Práce záchranářů. 

• Práce v klimaticky a epidemiologicky náro

• Práce s hlasovou zátěží. (není blíže specifikováno)

• Noční práce = práce zahrnující nejmén
24 hodin po sobě jdoucích a to v prů

• Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví

− o zařazení činnosti nebo práce do této skupiny rozhoduje 
pracovnělékařských služeb na základ
práce, zdravotních a bezpečnostních rizik práce a mí
zohledněním kategorie jednotlivých rizikových faktor

− v tomto smyslu lze využít ustanovení § 12 
za riziková pracoviště považovala 
povolání, průmyslových otrav, ohrožení duševního zdraví nebo jiného poškození

 

stanovení lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek 

Tento metodický list shrnuje lhůty periodických pracovnělékařských prohlídek 
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové pé

Lhůty pracovnělékařských prohlídek 

1x za 6 let pro zaměstnance do 50 let věku 

1x za 4 roky pro zaměstnance starší 50 let věku 

1x za 5 let pro zaměstnance do 50 let věku 

1x za 3 roky pro zaměstnance starší 50 let věku 

1x za 2 roky pro všechny zaměstnance 

1x za 1 rok pro všechny zaměstnance 

1x za 4 roky pro zaměstnance do 50 let věku 

1x za 2 roky pro zaměstnance starší 50 let věku 

řízeních podle školského zákona (tj. pedagogičtí i nepedagogi
ízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním 

edí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru. 

innosti epidemiologicky závažné = provozování stravovacích služeb, výroba potravin,
řípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holi

nictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondi
i níž je porušována integrita kůže. 

vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních 
 a zakladačů a obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů. 

ízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.

ízení motorových vozidel s výjimkou řidičů „profesionálů“ podle § 87 odst. 1 zákona č
obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce p

ů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provoz
jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následk

, obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví,
ízení nad 40000 kcal (136360 kJ), vysokonapěťových elektrických zařízení

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

Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí. (není blíže specifikováno)

(není blíže specifikováno) 

nejméně 3 hodiny výkonu práce v noční době (tj. mezi 22
v průměru alespoň jednou týdně. 

innosti s rizikem ohrožení zdraví. (není blíže specifikováno) 

innosti nebo práce do této skupiny rozhoduje zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem 
ských služeb na základě znalosti pracovního zařazení posuzované osoby, druhu a režimu 

votních a bezpečnostních rizik práce a míře těchto rizik vyjádřené kategorií práce se 
ním kategorie jednotlivých rizikových faktorů (viz stanovisko MZd).  

ustanovení § 12 již zrušené směrnice Ministerstva zdravotnictví
považovala pracoviště, na nichž je zvýšené nebezpečí pracovních úraz

myslových otrav, ohrožení duševního zdraví nebo jiného poškození zdraví

 

prohlídek stanovených 
kterých druzích posudkové péče. 

tí i nepedagogičtí pracovníci), 
 poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním 

, výroba potravin, uvádění potravin do 
, provozování holičství, 

ních nebo rekondičních služeb, 

emen, obsluha zdvihacích ramen, obsluha transportních 

. 

podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., pokud 
výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány 

erných a chemických provozů, při 
i obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům. 

 tlakových lahví, turbokompresorů, 
řízení 

, kdy je nutné použít prostředky 

(není blíže specifikováno) 

22:00 a 6:00) v rámci 

stnavatel ve spolupráci s poskytovatelem 
azení posuzované osoby, druhu a režimu 

ené kategorií práce se 

Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967, která 
acovních úrazů, nemocí z 

zdraví.   



 

Metodický list pro stanovení lhůt periodických 

 

Práce vykonávané na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (DPP
na ŽL) 

Jedná se o práce: 

• jejíž pravidelný výkon nemůže zamě
a rozvrhu pracovních směn tak, aby její 
byly účelné a hospodárné, 

• jejíž výkon v pracovním poměru by byl z hlediska zájm
nehospodárný z jiných důvodů. 

Mladiství zaměstnanci, žáci nebo student
praktickém vyučování nebo praktické př
vykonávají rizikové práce.  

Za specifických podmínek stanovených ve 
vykonávat tyto práce: 

• rizikové práce, při nichž jsou vystaveni
nebo pracovním polohám, 

• práce s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými sm

− dráždivé s větou R 41 anebo zp

− zdraví škodlivé s větou R 65 anebo nebezpe

− dalšími látkami uvedenými v § 12a na

• při výrobě léčiv nebo veterinárních p
vysoce účinných látek, 

• při výrobě cytostatik nebo antimitotických lék
ošetřování pacientů léčených cytost

• práce ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou p
vodorovné roviny je 10 stupňů a vě

• práce na zařízeních vysokého elektrického nap

• práce na zařízeních pro výrobu, usklad

• při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní pé
zvířat vyžadujících zvláštní péči, 

• při porážení zvířat na jatkách,  

• práce se zdroji ionizujícího záření

Držitelé řidičského oprávnění (s výjimkou
vykonávajících práce s rizikem ohrožení zdraví

Copyright 

© Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Tento metodický list je určen pro 
Jakékoli přetisky, veřejné šíření nebo komercionalizace tohoto výstupu je zakázána.

 

stanovení lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek 

ě dohod o pracích 
DPP, DPČ nebo práce 

Neprovádějí se, nelze-li uplatnit níže uveden

Provádějí se ve lhůtách pro jednotlivé kategorie práce 
uvedené výše, pakliže: 

• je práce prováděna opakovaně
práce opakovaně sjednávána, je delší než lh
provedení periodické prohlídky

• zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje

ůže zaměstnavatel zabezpečit v rámci předem stanoveného rozvržení pracovní doby 
aby její řízení, sledování jejího provádění a kontrola dodržování pracovní doby 

ěru by byl z hlediska zájmů společnosti pro zaměstnavatele neú

ebo studenti, kteří při 
ování nebo praktické přípravě 1x za 1 rok 

stanovených ve vyhlášce č. 180/2015 Sb. mohou mladiství (tj. osoby 

i nichž jsou vystaveni nadlimitním hodnotám zátěže teplem, zátěže chladem, hluk

chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako

41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou H318,  

ětou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí s větou H304, 

dalšími látkami uvedenými v § 12a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (platí pouze pro žáky a studenty)

iv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jin

 cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provád
ených cytostatiky nebo antimitotickými léky, 

ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž 
ňů a větší, 

ízeních vysokého elektrického napětí, 

ízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných nebo rozpušt

at vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druh
 

ření (pouze osoby starší 16 let). 

výjimkou zaměstnanců 
ohrožení zdraví) 

nejpozději v den dovršení 65 let
2 roky 

čnosti a ochrany zdraví, z.ú., 2016 

Tento metodický list je určen pro odbornou veřejnost výlučně pro nekomer
ř ření nebo komercionalizace tohoto výstupu je zakázána.

 

li uplatnit níže uvedená kritéria. 

pro jednotlivé kategorie práce 

na opakovaně a doba, na kterou je 
 sjednávána, je delší než lhůta pro 

provedení periodické prohlídky, 

ě ěchto prohlídek vyžaduje. 

edem stanoveného rozvržení pracovní doby 
ní a kontrola dodržování pracovní doby 

ěstnavatele neúčelný nebo 

tj. osoby starší 15 let) 

chladem, hluku, vibrací 

smi klasifikovanými jako: 

(platí pouze pro žáky a studenty), 

biotika nebo jiných biologicky 

ři jejím provádění nebo při 

esahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od 

ených, kapalných nebo rozpuštěných plynů, 

edpisu upravujícího stanovení druhů 

let, 68 let a poté každé 

nekomerční využití. 
ení nebo komercionalizace tohoto výstupu je zakázána. 


