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1 Legislativa

1.1 Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb.
Dne 03.04.2013 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva zdravotnictví 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). Tato vyhláška se v § 11 zabývá periodickými prohlídkami. Vyhláška stanovuje,
že periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se
zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození
zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob. Dále vyhláška stanovuje periodicitu
prohlídek na základě zařazení zaměstnance do tzv. kategorie práce (viz dále):

Věk svářeče Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 nebo
kategorie 2 riziková Kategorie 4

Do 50 let 6 let 4 roky 2 roky 1 rok
50 let a více 4 roky 2 roky 2 roky 1 rok

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví,
pokud není pro provedení periodické prohlídky podle tabulky stanovena kratší lhůta, se provádí jednou za 4 roky,
nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

1.2 Kategorizace prací
Kategorizací prací se zabývá vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky

pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a
biologickými činiteli. Vyhláška stanovuje čtyři kategorie podle náročnosti vykonávané práce:

1) Do kategorie první patří práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na
zdraví,

2) Do kategorie druhé patří práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv
na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické
limity faktorů stanovené jinými právními předpisy) (dále jen "hygienické limity"), a práce naplňující další
kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 vyhlášky,

3) Do kategorie třetí patří práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria
pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1 vyhlášky, přičemž expozice fyzických osob, které práce
vykonávají (dále jen "osob"), není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro
zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a
jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky
významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací,

4) Do kategorie čtvrté patří práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při
používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Podle zákona č. 258/2000 Sb. § 37 je za zařazení pracovníka do dané kategorie zodpovědný zaměstnavatel ve
spolupráci s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Svářeči jsou nejčastěji zařazováni do kategorie třetí na
základě přílohy č. 1 článku 5 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. V tomto článku je stanoveno, že
„Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž je používáno zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření, včetně
laserů, jemuž jsou osoby exponovány a které přesahuje nejvyšší přípustné hodnoty stanovené právním předpisem
upravujícím ochranu zdraví před neionizujícím zářením, ochranu osob je však možné zajistit osobními ochrannými
pracovními prostředky.“
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