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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá spoluprací personálního řízení a pracovního lékařství. Pozornost
je věnována oboru pracovního lékařství, pracovnělékařské a pracovněprávní legislativě,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Součástí práce jsou statistiky a výzkumy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Cílem
bakalářské práce je vymezení oblastí spolupráce pracovních lékařů s personalisty a analýza
možností a omezení této spolupráce.

Klíčová slova
pracovní lékařství, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní podmínky, nemoci
z povolání, pracovní úrazy, pracovnělékařská péče
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Abstract
This bachelor thesis deals with cooperation between field of personnel management and
occupational medicine. Attention is paid to occupational medicine, occupational health
legislation and labour legislation, health and safety at work. A part of this thesis is statistics
and reasearch that deals with issue of health and safety at work, occupational diseases and
accidents at work. The aim of this thesis is to define the specific areas of cooperation between
the occupational medicine and personnel management with the analysis of possibilities and
limitations of this cooperation.

Key words
occupational medicine, health and safety at work, work conditions, occupational diseases,
accidents at work, occupational health care
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ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky
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Světová zdravotnická organizace
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0 Úvod
Lidé v práci stráví velkou část svého života, podle odhadů přibližně pětinu z celého roku.
Proto je důležité, aby podmínky a prostředí, ve kterém pracují, měly minimální dopad na
fyzické a psychické zdraví pracovníků. Tomu by měly věnovat pozornost organizace
i samotní pracovníci. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, stejně jako další oblasti péče
o zdraví pracovníků, se v současnosti stává stále více diskutovaným tématem.
K minimalizaci rizik a škodlivých vlivů pracovního prostředí na zdraví pracovníků přispívají
i pracovní lékaři. Spolupráce s pracovními lékaři je v určité míře legislativně nařízena každé
organizaci. Proto si myslím, že věnovat větší pozornost potenciálu této spolupráce by bylo
pro organizace výhodné z ekonomického i sociálního hlediska. Kdyby personalisté
a vedoucí pracovníci, podílející se na personálním řízení organizace, více spolupracovali
s odborníky pracovního lékařství, mohla by tato spolupráce vést ke zlepšení pracovních
podmínek, zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, větší péči o zaměstnance
a efektivnějšímu plánování kariéry pracovníků organizace. Zajištěním bezpečnějších
a zdravějších podmínek pracovního prostředí by organizace mohla snížit pravděpodobnost
vzniku pracovního úrazu či nemoci z povolání, a tím pozitivně ovlivnit i kariéru pracovníka.
Spolupráce organizací s odborníky pracovního lékařství, by tedy mohla pozitivně ovlivnit
nejen pracovní podmínky a prostředí v organizaci, ale i celkovou efektivitu v organizaci
a spokojenost pracovníků.
Pracovní lékařství se s prací personalistů prolíná před vznikem pracovního poměru, po celou
dobu jeho trvání a v některých případech i po ukončení pracovního poměru pracovníka.
Týká se především pracovníků uzavírajících pracovní smlouvu, v některých případech také
pracovníků uzavírajících dohodu. Je důležité, aby organizace měla jistotu, že přijímá
vhodného pracovníka. K ověření, zda uchazeč splňuje všechny požadavky organizace
a může pozici vykonávat, jsou využívány výběrové metody k identifikaci kvalifikačních
a kompetenčních předpokladů jedince. Legislativa nařizuje, aby pracovník absolvoval také
vstupní lékařskou prohlídku, která potvrdí jeho způsobilost k výkonu práce. Tyto lékařské
prohlídky se opakují i po nástupu pracovníka na danou pozici. Pravidelné lékařské prohlídky
jsou důležité pro organizaci i pracovníka. Jejich cílem je průběžné potvrzení zdravotní
způsobilosti pracovníka k výkonu práce. To znamená, že organizaci i pracovníkovi dávají
záruku, že práce, kterou vykonává, nemá negativní vliv na jeho zdraví, popř. tento vliv odhalí
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co nejdříve. V případě ukončení pracovního poměru odcházející pracovník absolvuje
výstupní lékařskou prohlídku. Ta prokazuje organizaci, ale i odcházejícímu pracovníkovi,
že práce, kterou vykonával, neměla žádné dopady na jeho zdravotní stav, a předchází
případnému pozdějšímu vymáhání náhrad. Práce pracovních lékařů je personalisty
využívána nejen za účelem pracovnělékařských prohlídek pracovníků, týká se také dalších
oblastí, např. spolupráce při evidenci a vyhodnocování nemocí z povolání a pracovních
úrazů, hodnocení rizikovosti práce, pracovního prostředí a vytváření standardů bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Cílem mé bakalářské práce je zjistit a analyzovat oblasti spolupráce pracovních lékařů
s organizacemi, resp. jejich personalisty i vedoucími pracovníky. Zaměřuji se na oblast
pracovního lékařství, na jeho vývoj, vliv a na spolupráci v oblasti personálního řízení.
Zabývám se především povinnostmi, které organizacím ukládá legislativa, tedy povinnou
péčí o pracovníky a bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále věnuji pozornost nemocem
z povolání a pracovním úrazům a souvisejícím statistikám a výzkumům.
Téma pracovního lékařství je obvykle zpracováváno v závěrečných pracích z lékařského či
právního hlediska, popř. z pohledu sociální péče. Tyto práce k pracovnímu lékařství jsou
většinou zpracovány z pohledu lékařů nebo pracovníků sociálních služeb. Právnická
zpracování se často zabývají pouze výkladem zákonů. O souvislosti pracovního lékařství
s personálním řízením jsem žádnou práci nedohledala. Odbornými zdroji, které jsem v práci
využila, jsou publikace a články z oblastí pracovního lékařství, personálního řízení a práva.
V oblasti pracovního lékařství vycházím především z dokumentů a článků v časopisu
Pracovní lékařství vydávaného Společností pracovního lékařství J. E. Purkyně, která je
součástí České lékařské společnosti (ČLS). Ve významné míře čerpám z publikace Vybrané
kapitoly z pracovního lékařství od Květy Švábové a dalších autorů. Z personálního hlediska
jsem čerpala z knih Michaela Armstronga, Margaret Foot a Caroline Hook, Renaty
Kocianové a Josefa Koubka. K právní problematice jsem využila současnou legislativu
a publikace Bořivoje Šubrta a Milana Tučka a Jakuba Tomšeje. V práci jsem využila rovněž
prohlášení, statistiky a výzkumy zveřejňované českými a evropskými institucemi
(např. SZÚ, WHO, ILO).
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1 Pracovní lékařství
1.1 Obor pracovní lékařství
Obor pracovního lékařství definoval v roce 1950 na společném zasedání Společný výbor
Mezinárodní organizace práce (ILO) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Pracovní
lékařství vymezili jako disciplínu, která má usilovat o „…rozvoj zachování nejvyššího
stupně tělesné a sociální pohody pracovníků způsobených pracovními podmínkami;
o ochranu pracovníků v zaměstnání před riziky, vyvolanými faktory nepříznivými pro
zdraví; o umístění pracovníků do pracovního prostředí, přizpůsobeného jeho fyziologickým
schopnostem a každého člověka k jeho práci.“ (Společný výbor ILO a WHO, 1950,
cit. dle Švábová a kol., 2015, s. 15)
„Pracovní lékařství je lékařský obor, který se zabývá komplexně vztahem práce a zdraví;
stanovuje požadavky na vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, řeší
přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu
zdraví, zabývá se podporou zdraví pracovníků, včetně posuzování a rozvoje jejich pracovní
způsobilosti a studiem vlivů práce a pracovních podmínek na rozvoj chronických
neinfekčních onemocnění, jejichž průběh může být významně negativně ovlivněn prací
a pracovními podmínkami.“ (Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně, 2007, s. 2)
Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví ČR v dubnu 2004 schválila Koncepci pracovního
lékařství, která vznikla ve spolupráci se Společností pracovního lékařství J. E. Purkyně.
V této Koncepci je pracovní lékařství vymezeno jako: „Interdisciplinární obor, který se
zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků,
prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo
zhoršovaných prací a dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních
podmínek. (…) Pracovní lékařství je interdisciplinární obor, který integruje především
poznatky z hygieny práce, fyziologie a psychologie práce, průmyslové toxikologie, nemocí
z povolání a všeobecného lékařství.“ (Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně,
2004, s. 1) Jak z tohoto vymezení vyplývá, vzhledem k různorodosti prostředí a náplni práce
v organizacích, pracovní lékaři často spolupracují s odborníky z jiných oblastí,
např. s psychology, odborníky technických a přírodovědných oborů, chemiky a dalšími
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odborníky (Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně, 2007, s. 2–3). Koncepce
pracovního lékařství zároveň stanovuje hlavní cíl tohoto oboru. Tím je: „Prevence poškození
zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého
životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé
udržení pracovní schopnosti.“ (Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně,
2004, s. 1)
K velmi časté spolupráci dochází mezi pracovními lékaři a odborníky hygieny práce.
Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS J. E. Purkyně vymezuje hygienu práce jako
obor úzce spolupracující a působící v rámci pracovního lékařství (Společnost hygieny
a komunitní medicíny ČLS J. E. Purkyně, 2001, s. 1–2). Někteří další autoři vymezují
pracovní lékařství a hygienu práce jako obdobné nebo alespoň velmi úzce spjaté obory,
např. Švábová (2015) vymezuje pracovní lékařství obdobně jako Málek (2014) hygienu
práce. Osobně vnímám obor hygieny práce jako dílčí část pracovního lékařství. Proto ve své
práci budu hovořit pouze o pracovním lékařství, jak je uvedeno i v drtivé většině pramenů,
z nichž ve své práci čerpám.
Hlavním cílem odborníků pracovního lékařství je, aby náplň práce, kterou jedinec vykonává,
měla co nejmenší negativní vliv na jeho zdraví. Stejný cíl, jako pracovní lékaři, mají v rámci
své práce i personalisté a další pracovníci podílející se na personálním řízení organizace.
Jejich úkolem je zajištění vhodného pracovního prostředí, které splňuje standardy
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což ovlivňuje celou organizaci, např. spokojenost
a výkonnost pracovníků. Společnost pracovního lékařství J. E. Purkyně ukládá
zodpovědnost za ochranu zdraví pracovníků právě pracovním lékařům a ve svém doporučení
ČLS uvádí, že: „Pracovní lékař (occupational physician) má být oním kvalifikovaným
specialistou (zák.č.95/2004 Sb.), který má vhodný výcvik a který je zodpovědný spolu
s pracovnělékařskou sestrou/ošetřovatelem (zák.č.96/2004 Sb.) za dohled nad zdravím při
práci zaměstnanců jednoho nebo více podniků.“ (Společnost pracovního lékařství ČLS
J. E. Purkyně, 2007, s. 1) Dále Společnost pracovního lékařství ve svém doporučení uvádí,
že pracovnělékařská služba „…zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem, zaměstnanci
a jejich zástupci ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších
nemocí souvisejících s prací. Její součástí je posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
posuzování a uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání a zavádění
a realizace programů podpory zdraví na pracovišti.“ (tamtéž, 2007, s. 2) „Žádný
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z medicínských oborů není tak úzce spjat s podnikovou praxí jako pracovní lékařství.“
(Šubrt, Tuček, 2013, s. 11)
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků obvykle spadá do náplně práce personalistů.
Ke spolupráci s odborníky pracovního lékařství jsou vázáni i legislativní cestou. Za zajištění
pracovnělékařské péče je zodpovědný zaměstnavatel. Jak uvádí Švábová (a kol.,
2015, s. 21): „Zaměstnavatel je též povinen zajistit služby, zabývající se ochranou před
poškozením zdraví z práce a dohledem na zdraví pracovníků. Za tím účelem může
zaměstnávat příslušné odborníky nebo uzavřít smlouvu s externími zařízeními pro výkon
preventivní péče. Toto ustanovení tedy pokrývá i zařizování a financování pracovnělékařské
služby.“
Největší legislativní změny ve směru oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce byly
do legislativy zahrnuty v rámci rozhodnutí ČR vstoupit do Evropské unie. V souvislosti
s tím byla legislativa upravena s cílem sjednotit české pracovní právo se standardy
nařízenými v EU.

1.2 Legislativní rámec pracovnělékařských služeb
Povinnost zajišťovat pro své pracovníky pracovnělékařské služby a péči o jejich bezpečnost
a ochranu zdraví při práci ošetřoval již zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Podle
tohoto zákona byli zaměstnavatelé povinni zajistit svým pracovníkům pracovnělékařskou
péči. Povinnosti, které ukládá legislativa ve směru zajišťování pracovnělékařských služeb,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejsou novou oblastí zájmu současných zákonodárců.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zaměstnavatelům mj. ukládal povinnost:
 zajišťování preventivních pracovnělékařských prohlídek a posuzování způsobilosti
k práci,
 vyhodnocení rizikovosti a negativních podmínek pracovního prostředí na zdraví
pracovníků,
 kontrola sanitárních zařízení a kvality sociálního zázemí pro pracovníky na pracovišti,
 poradenství a konzultace v oblasti hodnocení zdravotních rizik,
 spolupráce s bezpečnostním technikem organizace a příslušnými státními orgány,
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 participace na posouzení pracovních neschopností, pracovních úrazů a nemocí
z povolání,
 doporučení na umístění a výbavu lékárniček dle rizikovosti práce,
 spoluorganizace školení první pomoci pro dané pracovníky,
 informovanost pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpora
preventivních programů na podporu zdraví (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který komplexně shrnuje náplň
pracovnělékařských služeb i bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zůstal i přes velké
legislativní změny v rámci vstupu ČR do Evropské unie platný až do dubna 2012.
V dubnu 2012 byl tento zákon nahrazen novými zákony zdravotnické a pracovní legislativy.
Nové zákony jsou závazné pro pracovníky lékařských služeb, stejně jako pro personalisty,
resp. organizace, a jejich pracovníky.
Poskytování pracovnělékařských služeb je formováno především zákonem č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, spolu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách. Přijetím těchto zákonů byly nahrazeny a doplněny zastaralé předpisy, především
již zmíněný zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Spolu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, nové zákony komplexně řeší oblast péče o zdraví pracovníků, jejich
bezpečnost apod. Dalším záměrem těchto úprav je jasnější vymezení vztahů, práv
a povinností mezi zaměstnavateli, pracovníky a pracovními lékaři (Tomšej, 2016, s. 13–14).
Zákon č. 372/2011 Sb. neboli zákon o zdravotních službách, zastřešuje a upravuje všeobecné
podmínky poskytování zdravotních služeb v České republice. Rozděluje jednotlivé druhy
lékařské péče, podmínky jejího poskytování i kvalitu a evaluaci poskytovaných služeb.
Druhý odstavec § 5 zákona o zdravotních službách stanovuje, že účelem preventivní,
tzn. i pracovnělékařské péče, je „…včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné
souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření
směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich
vzniku.“ (zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, v platném znění)
Zákon o zdravotních službách dále stanovuje, že v případě pracovnělékařské péče nemá
pacient nárok na svobodnou volbu lékaře. To znamená, že pracovník je povinen absolvovat
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lékařskou prohlídku ve zdravotnickém zařízení, které mu stanoví zaměstnavatel. Některé
organizace nabízejí svým pracovníkům možnost volby mezi praktickým lékařem pracovníka
a pracovním lékařem, s nímž má organizace smlouvu. To je možné pouze v případě, že
pracovník bude při své práci vystaven pouze velmi malému riziku ohrožení zdraví (Tomšej,
2016, s. 14–15).
„Dle § 53 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách:
(1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení
vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění
preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní
způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před
pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení
v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo
služby (dále jen „práce“).
(2) Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje
zaměstnavatel za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.“
(zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění)
Prováděcím předpisem k zákonu č. 373/2011 Sb. je vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlavní
oblasti, kterým se zákon, resp. vyhláška věnuje, lze shrnout v následujících bodech:
 obsah pracovnělékařských služeb, kterým je hodnocení stavu pracovníků (potenciálních,
stávajících i odcházejících), poradenství (v oblasti bezpečnosti a zdraví zaměstnanců)
a dohled nad pracovišti,
 organizace, rozsah a dokumentace o pracovnělékařských službách,
 lékařské prohlídky a odborná vyšetření za účelem zjištění zdravotního stavu a dalšímu
vzdělávání pracovníků.
Dále se vyhláška věnuje také rizikovým faktorům pracovního prostředí, lhůtám
a náležitostem posudků o zdravotní způsobilosti pracovníka či nemocem a stavům
vylučujícím nebo omezujícím zdravotní způsobilost pracovníka (vyhláška č. 79/2013 Sb.,
v platném znění).
Druhý díl zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, upravuje podmínky
poskytování pracovnělékařských služeb a posuzování zdravotní způsobilosti osoby
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ucházející se o zaměstnání. „V zákoně jsou mimo jiné definovány posudková péče,
pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání. (…) Úkolem PLS není jen
zajišťování pracovnělékařských prohlídek, proto úprava pracovnělékařských služeb
definovaná zákonem klade důraz na poskytování pracovnělékařských služeb, v souladu
s požadavky Úmluvy ILO č. 161, o závodních zdravotních službách...“ (Švábová a kol.,
2015, s. 23) „Pokud má lékař podezření na změnu pracovních podmínek je oprávněn
požadovat po zaměstnavateli měření, příp. jiné expertízy. Zaměstnavatel je povinen měření
zajistit. Nesouhlasí-li, požádá o stanovisko příslušný Orgán ochrany veřejného zdraví (dále
OOVZ) nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB)...“ (Žídková, Nakládalová,
Kollárová, 2013, s. 17)
Nejzásadnější částí legislativy upravující vztahy mezi zaměstnavateli a jejich pracovníky je
zákoník práce. V zákoně č. 262/2006 Sb. neboli zákoníku práce, jsou stanoveny práva
a povinnosti zaměstnavatele i pracovníků. Různé části zákoníku práce cílí více či méně na
ochranu zdraví a bezpečnost při práci zaměstnanců. A to především ve směru preventivních
opatření, které jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat a pracovníci dodržovat. Mimo to
stanovuje zákoník práce práva a povinnosti obou stran v případě, že dojde na pracovišti
k nehodě či úrazu pracovníka i přes preventivní opatření.
Pátá část zákoníku práce je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zabývá se
předcházení ohrožení života a zdraví pracovníků. V této části zákoníku práce jsou shrnuta
preventivní opatření, která zaměstnavatelé musí provádět ve směru ochrany zdraví
a bezpečnosti svých zaměstnanců. Stanovuje, že zaměstnavatelé jsou povinni zajistit
pracovníkům bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dále mají zaměstnavatelé povinnost
přijímat opatření, která předcházejí rizikům, a tím vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí a pracovní podmínky. Pokud není možné rizika eliminovat, je
zaměstnavatel povinen snížit jejich působení na minimum. Náklady spojené se zajišťováním
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel (zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění).
Zákoník práce řeší povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti pracovníka. Mimo jiné
odkazuje na kategorizaci práce, poskytování a rozsah pracovnělékařských služeb pro
pracovníky. Ošetřuje také vztah zaměstnavatele vůči těhotným ženám a matkám po porodu.
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Dále zákoník práce určuje podmínky poskytování a používání osobních ochranných
pracovních prostředků (OOPP), pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků a ochranných nápojů. Zaměstnavatel je povinen všechny tyto prostředky
poskytovat svým pracovníkům, pokud nelze zcela eliminovat rizika a faktory ohrožující
zdraví a bezpečnost pracovníka. V zákoníku práce je stanovena také povinnost
zaměstnavatele evidovat a vyhodnocovat pracovní úrazy či nemoci z povolání (zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
V závěru páté části zákoníku práce jsou shrnuty práva a povinnosti pracovníků, mezi něž
patří především povinnost účastnit se školení a dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany
zdraví na pracovišti, ukládá pracovníkům povinnost řádně používat OOPP a dle svých
možností dbát na svou bezpečnost na pracovišti. Další povinností pracovníků je podrobit se
pracovnělékařským prohlídkám a dodržovat zákaz požívání či práce pod vlivem alkoholu
a návykových látek. V dalších otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odkazuje
zákoník práce na zákon č. 309/2006 Sb., ve kterém jsou zakotvena další ustanovení týkající
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zpracovává příslušné předpisy Evropské unie
(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zakotvena i v některých dalších částech zákoníku
práce, a to například v části druhé, v níž je stanoveno rozvržení pracovní doby včetně
přestávek na práci a pracovního odpočinku. Desátá část se věnuje péči o pracovníky
a ošetřuje povinnosti zaměstnavatele k těhotným ženám, pracovníkům pečujícím o dítě
a pracovní podmínky mladistvých. Jedenáctá část zákoníku práce řeší náhradu při nemoci
z povolání a pracovním úrazu. Ve dvanácté části zákoníku práce je stanovena povinnost
zaměstnavatele informovat pracovníky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zároveň
uděluje pracovníkům právo volit svou radu a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).

1.3 Etický kodex pracovníků v oblasti pracovního lékařství
Mezinárodní etický kodex pro pracovníky v oboru pracovního lékařství byl poprvé vydán
v roce 1992 po schválení Mezinárodní komisí pracovního lékařství v Anglii a Francii.
Vzhledem k neustále se měnícímu prostředí, které se dotýká i oblasti pracovního lékařství,
byl tento Etický kodex revidován a upraven v roce 2002. Této verzi odpovídá i Etický kodex,
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který v současnosti slouží jako etický standard pro pracovníky v oboru pracovního lékařství.
Snahou Mezinárodní komise pro pracovní lékařství je, aby byl Etický kodex široce
rozšířeným a maximálně akceptovaným standardem pro odborníky v oblasti pracovního
lékařství. V některých zemích je tento Etický kodex dokonce zahrnut do legislativy. Ačkoliv
je Etický kodex primárně určený pracovníkům v oblasti pracovního lékařství, je relevantní
i pro další profese, které se podílejí na bezpečnosti, hygieně, prostředí a zdraví ve vztahu
k práci a pracovnímu prostředí (International Commision on Occupational Health, 2012,
s. 4–5). Vzhledem k tomu by zásady tohoto Etického kodexu měly v určité míře ctít
a dodržovat i personalisté, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na péči o zdraví
a bezpečnost pracovníků.
Mezinárodní etický kodex pro pracovníky v oboru pracovního lékařství zdůrazňuje tři
zásadní oblasti:
 poskytování zdraví a sociální pohody pracovníků, a to dle nejvyšších možných
profesionálních a etických standardů,
 integritu a nestrannost profesionálního chování, respekt k lidské důstojnosti, politikám
a principům ochrany zdraví, povinnost ochrany osobních a citlivých dat pracovníků,
 naprostou nezávislost pracovníků v oblasti pracovního lékařství.
Dále klade důraz na preventivní opatření vyplývající z poradní role pracovních lékařů
(International Commision on Occupational Health, 2012, s. 14).
Mezinárodní etický kodex uznávají i pracovní lékaři v České republice. Tento etický kodex
zdůrazňuje povinnost odborníků snažit se o ochranu života a zdraví pracovníků, zabývá se
také respektováním lidské důstojnosti či podporou zásad etiky v programech politiky
a pracovního lékařství. Švábová uvádí, že: „Účelem Kodexu je přispět k vývoji etických
pravidel a společných zásad profesionálního chování při kolektivní práci a multioborovém
přístupu

v pracovním

lékařství.

Pracovnímu

lékařství

je

vlastní

multioborový

a interdisciplinární přístup. Osoby pracující v oboru mají rozmanité odpovědnosti
a komplexní vzájemné vztahy. Proto je důležité určit úlohu odborníků v pracovním lékařství
a jejich vztah k jiným odborníkům a k sociálním partnerům, v rámci ekonomické, sociální
a zdravotní politiky a vývoje.“ (Švábová a kol., 2015, s. 18) Pracovní lékaři mají závazky
v mnoha směrech a snadno se mohou dostat do vnitřního konfliktu či dilematu, jaké
množství informací a komu poskytnout. Jsou vázáni mlčenlivostí vůči pacientovi, který je
v tomto případě pracovníkem organizace, zároveň jsou poskytovatelem informací o jeho
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zdravotním stavu pro organizaci. To ovlivňuje i jejich etiku a množství informací, jež
poskytnou jednotlivým stranám. „Lékař nesmí být při rozhodování ve věcech ochrany zdraví
neodborně usměrňován a je povinen odmítnout požadavky, které jsou v rozporu se
správnými medicínskými postupy, mlčenlivostí nebo etikou zdravotnického pracovníka.“
(Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně, 2007, s. 5)
„Pracovnělékařská služba poskytuje odbornou poradenskou činnost zaměstnavatelům
i pracovníkům v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, zjišťuje
vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, které mají nebo mohou mít vliv na
jeho zdraví a pracovní pohodu.“ (Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně,
2007, s. 2) „Pracovnělékařské služby zajišťuje zaměstnavatel u poskytovatele PLS v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství.“ (Žídková, Nakladalová, Kollárová,
2013, s. 17) Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je tedy buď lékař se specializací
v oboru pracovního lékařství nebo lékař se specializací praktického lékařství, který
absolvoval akreditovaný kurz základů pracovního lékařství v rozsahu 10 týdnů, popř. 150
hodin. Pracovníci nebo jimi zvolení zástupci mají nárok podílet se na volbě poskytovatele
pracovnělékařských služeb. Každý pracovník má právo na individuální zdravotní vyšetření
či konzultaci s pracovním lékařem, nicméně zcela svobodná volba lékaře v případě
pracovnělékařských prohlídek není pro pracovníky možná (Společnost pracovního lékařství
ČLS J. E. Purkyně, 2007, s. 6–7).
Současným trendem při řešení pracovnělékařských prohlídek je uzavírání kontraktů
s externími lékaři či společnostmi, které se starají o pracovníky organizace. Není výjimkou
ani to, že pracovnělékařskou prohlídku provádí praktický lékař pracovníka za stanovený
poplatek. Toto řešení je přípustné pouze pro nejméně rizikové práce a pracovní prostředí a je
pro obě strany nejméně komplikované. Otázkou je, zda je posudek vystavený praktickým
lékařem srovnatelný s posudkem od nezávislého odborníka z oboru pracovního lékařství.
Možnost využití služeb praktického lékaře, u nějž je pracovník registrován, kritizuje
např. Šubrt a Tuček. Podle nich je zásadní, aby pracovnělékařskou prohlídku prováděl lékař
s důkladnou znalostí pracovního prostředí a nároků práce. Zároveň je nutné, aby měl lékař
dostatečné informace o zdravotním stavu posuzovaného jedince (Šubrt, Tuček, 2013, s. 20).
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2 Oblast zdraví v kontextu práce a pracovních podmínek
2.1 Historický vývoj pracovních podmínek
První myšlenky zabývající se vlivem práce a pracovního prostředí na jedince můžeme najít
již ve středověku. Množství úrazů v oblasti hornictví a metalurgie začalo vzbuzovat
pozornost. Z iniciativy Václava II. vznikl zákon o zabezpečení zdraví horníků, který se jako
první věnuje oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Za zakladatele oboru
pracovního lékařství je považován Bernardino Ramazzini. Ten se ve svém spisu Úvahy
o chorobách řemeslníků vydaném roku 1700 jako první věnuje otázce vlivu práce na zdraví
a zároveň vymezuje dvě velké skupiny nemocí. První skupina zahrnuje nemoci způsobené
škodlivým materiálem, kde mohou zdraví pracovníka ovlivňovat především škodlivé až
toxické látky, jež obsahují suroviny, s nimiž pracuje. Druhou skupinou jsou nemoci
z mechanických příčin práce, tzn. pohybová povaha práce (skoliózy, křečové žíly apod.).
Tato skupina byla obdobou současné ergonomie práce. Na základě Ramazziniho spisu se
vlivem práce na zdraví zabývají i další autoři. Převážně v kontextu různých negativních
vlivů továrního prostředí na pracovníky, např. otravy z fosforu při výrobě sirek. (Švábová
a kol., 2015, s. 15–16).
Velkou pozornost otázkám ve směru práce, pracovních podmínek a jejich vlivu na zdraví
pracovníků přináší průmyslová revoluce. Ta s sebou nese nejen technický pokrok, ale také
prudký nárůst pracovníků pracujících v nevhodných podmínkách a pod zátěží rizikových
faktorů ohrožujících jejich zdraví i životy. Jak uvádí Šmerhovský: „Zdravotní stav pracující
populace byl natolik žalostný, že již v polovině 19. stol. si mnozí uvědomovali, že ohrožoval
výkonnost národních ekonomik a vynutil si přijetí řady opatření na ochranu zdraví pracující
i ostatní populace.“ (Provazník a kol., 2010, s. 14)
„Pracovní podmínky mužů, žen a dětí v továrnách v průběhu devatenáctého století byly
všeobecně děsivé v porovnání s nejhoršími podmínkami uváděnými v dnešních standardech.
V roce 1833 zavedl Zákon o továrnách (Factories Act) první tovární inspektory (muže),
a v roce 1878 přistoupilo zákonodárství k pokusu regulovat pracovní dobu a konečně
i pracovní podmínky žen a dětí. Snížilo jejich pracovní dobu na 60 hodin za týden!“ (Foot,
Hook, 2002, s. 7) Zákon o továrnách je zásadní, jelikož se díky němu „…od rozpoznávání
19

nemocí z povolání (díky humanizaci práce) přechází k počátkům prevence.“ (Švábová a kol.,
2015, s. 16)
Mimo změn, které přinesl Zákon o továrnách, se ve stejném období začínají utvářet i různá
odborová hnutí, později jsou svolávány i první konference odborových svazů a kolektivní
vyjednávání. Pracovníci si začínají uvědomovat sílu, kterou spojením svých sil mohou
společně získat při vyjednávání se zaměstnavateli. Všechny tyto změny vedou ke vzniku
personální administrativy, první z forem personálního řízení. V newyorské společnosti
Rowntree se v roce 1896 stala první personální úřednicí slečna Mary Wood. V roli sociální
pracovnice pro továrnu Rowntree byla zodpovědnou za zajišťování péče o pracující ženy
a děti s důrazem na ochranu jejich zdraví a sledování jejich chování. (Foot, Hook,
2002, s. 7). „Pracovníci pro péči o zaměstnance byli předchůdci personálních specialistů
a manažerů.“ (Kocianová, 2010, s. 10) Armstrong se zmiňuje o počátcích personálního
řízení na začátku 20. století, a to v souvislosti s 1. světovou válkou, kdy pro „…zaměstnance
byla budována taková zařízení jako kantýny a zaměstnavatelé se poprvé začali starat o jejich
osobní zájmy.“ (Armstrong, 1999, s. 48)
Péče o pracovníky a snaha zajistit jim bezpečné a zdravé prostředí pro práci je jedním
z prvních témat personální práce. Již na počátku 19. století si některé organizace začínaly
uvědomovat, že pokud svým pracovníkům neposkytnou podmínky práce a pracovní
prostředí, v němž budou moci pracovat bezpečně a s co nejmenším dopadem na své zdraví,
budou o své pracovníky přicházet. Stejně jako v Anglii a Spojených státech se zákony
zaměřené na ochranu zdraví před úrazy, hygienu a čistotu pracovišť následně začaly
objevovat i na území pozdějšího Československa. Jejich úkolem bylo především dohlížet na
živnostníky, resp. jejich zaměstnance. Byli jmenováni živnostenští inspektoři a později
začaly vznikat i mnohé poradny pro nemoci z povolání či ústavy pro průmyslové
zdravotnictví (Foot, Hook, 2002, s. 7–9).
V roce 1966 vešel v platnost zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který ukládal
zaměstnavatelům povinnost mít závodního lékaře. Jak ale uvádí Hrnčíř (2011, s. 51):
„Postavení a úkoly nynějšího lékaře závodní preventivní péče se velmi výrazně liší od
postavení a úkolů, které v minulosti řešil závodní lékař.“ Závodní lékaři v minulosti měli
obdobný úkol, jako praktičtí lékaři. Pokud jedinec pracoval v určité organizaci, zpravidla
byl závodní lékař organizace současně jeho praktickým lékařem. Praktičtí obvodní lékaři se
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pak starali převážně o starobní důchodce, matky na mateřské dovolené či studenty. Takové
uspořádání značilo problém především v případě, že pracovník onemocněl a byl nucen
cestovat pro potvrzení o pracovní neschopnosti až do organizace, kde pracoval a která byla
často vzdálená místu jeho bydliště. Další námitky pracovníků se týkaly i objektivity
závodního lékaře, který pracoval pro jejich zaměstnavatele, a omezené možnosti výběru
vlastního obvodního lékaře. Pracovníci si mohli vybrat vlastního praktického lékaře mimo
organizaci, avšak na takové rozhodnutí nebylo v očích zaměstnavatele nahlíženo kladně
(tamtéž, s. 51–52).
Přestože se historický kontext mění a vědecké poznání sahá stále dál, zdraví a bezpečnost
pracovníků jsou stejně jako na počátcích pracovního lékařství či personálního řízení
spojovány především s produktivitou, ekonomickou situací a konkurenceschopností
organizace. Stále větší množství organizací si začíná uvědomovat, že pracovní podmínky
a prostředí, které svým pracovníkům nabízí, mají vliv na jejich spokojenost a rozhodnutí,
zda chtějí v organizaci pracovat. Vědecký pokrok umožnil vyřešit některé problémy, které
pracovníkům škodily v minulosti, a pozornost se přesunula od snahy najít řešení problémů
s pracovním prostředím ke snaze ho zatraktivnit a podpořit. Stále více diskutovaným
tématem je prevence a snaha zlepšit pracovní prostředí v zájmu pracovníků. Organizace již
nepřistupují k péči o pracovníky jen ve smyslu zabezpečení nutných podmínek. Stále větší
množství organizací usiluje o zlepšení pracovního prostředí a podmínek nad rámec
nezbytných opatření.

2.2 Kategorizace prací
Kategorizace prací vychází ze souhrnného měření faktorů ovlivňujících zdraví pracovníka,
výše jejich zátěže a vyhodnocení rizik. Oblasti hodnocení a jejich limity udává legislativa.
Rizikové faktory jsou měřeny stanovenými metodami a jejich výsledky se vyhodnocují dle
zákonných standardů. Mezi hodnocené faktory patří především fyzické faktory, např. prach,
hluk, osvětlení, působení různých chemických látek apod. Účelem měření je získat
podklady, které lze porovnat se standardy a objektivně vyhodnotit. Měření může provádět
pouze akreditovaná či autorizovaná osoba. Na základě vyhodnocení faktorů a rizik
ovlivňující zdraví a bezpečí pracovníka, je práce zařazena do některé ze čtyř možných
kategorií. Za samotné měření a kontrolu rizik je odpovědný zaměstnavatel a jsou hrazeny
z jeho nákladů. Roli kontrolora ze strany státu zastávají hygienické stanice. Pokud jsou při
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kontrole hygienické stanice odhaleny nedostatky oproti předepsaným požadavkům,
zaměstnavateli hrozí sankce a je jeho povinností nedostatky vyřešit a napravit (Málek,
2014, s. 242–243).
Kategorie prací jsou stanoveny v § 3 vyhlášky 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. Tyto kategorie jsou stanoveny
na základě charakteru práce a odvíjí se od nich i požadavky na podmínky pracovního
prostředí. „O zařazení prací do III. nebo IV. kategorie rozhoduje OOVZ nebo SÚJB. Práce
do kategorie II. zařazuje zaměstnavatel, tuto skutečnost je však povinen oznámit příslušnému
orgánu ochrany zdraví. Ostatní práce se považují za práce kategorie I.“ (Žídková,
Nakládalová, Kollárová, 2013, s. 18)
Vyhláška č. 432/2003 Sb., vymezuje čtyři kategorie práce. Kategorie I neboli první stupeň
zátěže, představuje minimální nebo žádné zdravotní riziko. Pracovní podmínky jsou
v podstatě optimální, a to i pro handicapované osoby. Vlivy faktorů a rizika, která by mohla
negativně ovlivňovat pracovníka a jeho zdraví jsou nevýznamné (vyhláška č. 432/2003 Sb.,
ve znění pozdějších úprav).
Při druhém stupni zátěže, tzn. kategorie II, je expozice vystavení zdraví škodlivým
faktorům stále velice malá. Působení rizikových faktorů a míra zátěže je pro zdraví únosná.
Faktory nepřekračují stanovené limity. Pracovník vykonávající práci v této kategorii
pravděpodobně nebude vystaven žádnému negativnímu vlivu na jeho zdraví. Výjimka může
nastat, pokud je jedinec extrémně přecitlivělý na vliv hygienických faktorů, i přesto, že jsou
v zákonných limitech. Poškození zdraví nelze ve výjimečných případech vyloučit (vyhláška
č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších úprav). Ačkoliv rizika v této kategorii jsou stále
poměrně nízká, Šubrt s Tučkem doporučují je nepodceňovat a dbát na prevenci
a pracovnělékařské prohlídky. Podle nich právě ve druhé kategorii práce vzniká přibližně
čtvrtina nemocí z povolání (Šubrt, Tuček, 2013, s. 20).
Pokud je práce zařazena do kategorie III, znamená to významnou míru zdravotního rizika.
Při třetím stupni rizika je pracovník při své práci vystavován faktorům pracovního prostředí,
které nelze snížit pod hygienické limity. Výsledky hodnot zátěže překračují stanovené
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limity. Proto je nutné, aby zaměstnavatel podnikl technická a organizační opatření
k maximálnímu snížení ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Je třeba, aby pracovník
řádně používal ochranné pomůcky poskytované zaměstnavatelem. I přesto nelze zcela
vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníka. Do třetí kategorie spadají také práce, u nichž
je podpora a riziko vzniku nemoci z povolání frekventovanější než u předchozích dvou
kategorií (vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších úprav).
Kategorie IV znamená nejvyšší stupeň zátěže a představuje pro pracovníka vysokou míru
zdravotního rizika. Hodnoty měření rapidně překračují zákonem stanovené limitní hodnoty.
Do čtvrté kategorie spadají práce, u nichž i přes používání ochranných pomůcek a všech
dostupných opatření je riziko poškození zdraví pracovníka vysoké a nejčastěji dochází
k jeho poškození (vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších úprav).

2.3 Pracovnělékařské prohlídky
V každé organizaci pro každého pracovníka existuje povinnost absolvování zdravotních
lékařských prohlídek. Jejich druh, frekvence i cíl se liší dle situace. Před nástupem do
zaměstnání absolvuje pracovník tzv. vstupní lékařskou prohlídku. Tuto prohlídku je
povinen absolvovat každý pracovník před vznikem pracovně právního vztahu, jedná-li se
o hlavní pracovní poměr. Stejnou povinnost má pracovník také v případě, že se jedná
o vedlejší pracovní poměr, spadající do druhé až čtvrté kategorie práce. Vstupní lékařskou
prohlídku pracovník absolvuje také pokud přestupuje na pracovní místo spadající do vyšší
kategorie práce, tzn. faktory působící na jeho zdraví budou na novém místě rizikovější.
Cílem vstupní lékařské prohlídky je potvrdit zdravotní způsobilost pracovníka k výkonu
dané práce a vyloučit možné negativní vlivy pracovního prostředí, případně osobních
ochranných pracovních pomůcek používaných při výkonu práce, které by mohly vést ke
zhoršení zdravotního stavu pracovníka. V průběhu pracovního poměru je pracovník povinen
absolvovat pravidelné/periodické/preventivní lékařské prohlídky. Jejich cílem je
průběžně posuzovat zdravotní způsobilost pracovníka vzhledem k pracovním podmínkám
a zátěži nebo včas zachytit případné poškození zdraví. (Společnost pracovního lékařství ČLS
J. E. Purkyně, 2012, s. 1–2).
Frekvence periodických lékařských prohlídek se odvíjí od kategorie práce, tzn. intenzity
jednotlivých faktorů, kterým je pracovník vystaven, a věku pracovníka. Cílem preventivních
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prohlídek je nejen poskytnout zaměstnavateli informaci, zda je pracovník stále schopen
vykonávat svou práci. Pracovnělékařská prohlídka může pomoci včas odhalit i škodlivé či
nebezpečné faktory pracovního prostředí dříve, než budou mít fatální dopad na zdraví
pracovníka a jeho kolegů. Zároveň poskytuje zpětnou vazbu i pracovníkovi, v jehož zájmu
je, aby práce, kterou vykonává, neměla žádné nebo co nejmenší možné dopady na jeho
zdraví.
Jak uvádí Šubrt a Tuček, pracovník je povinen absolvovat periodické lékařské prohlídky,
popř. vyšetření či očkování. Pokud odmítne nebo tak neučiní, zaměstnavatel tuto skutečnost
může použít jako výpovědní důvod. Tzn., že zaměstnavatel má možnost okamžitě ukončit
pracovní poměr a pracovníkovi nebude příslušet náhrada mzdy, jelikož překážky v práci
byly na jeho straně (Šubrt, Tuček, 2013, s. 169–170). Tomšej doplňuje, že pokud pracovník
včas neabsolvuje vstupní či periodickou zdravotní prohlídku v důsledku prodlení na straně
poskytovatele, tedy pracovního lékaře zaměstnavatele, lze tuto skutečnost považovat za
překážku k výkonu práce na straně zaměstnavatele (Tomšej, 2016, s. 149).
Zaměstnavatel, příslušné státní orgány, pracovní či jiný lékař mohou nařídit také
mimořádnou lékařskou prohlídku. A to v případě, že se u pracovníka vyskytne nějaký
konkrétní zdravotní problém či změna zdravotního stavu, jež by mohla mít vliv na zdravotní
způsobilost k práci, kterou pracovník vykonává. V případě odchodu pracovníka z organizace
musí dojít k výstupní lékařské prohlídce. K výstupní lékařské prohlídce může dojít také
v případě, že je pracovník přeložen na práci spadající do nižší kategorie. Výstupem z této
prohlídky není lékařský posudek, ale pouze potvrzení o absolvování výstupní lékařské
prohlídky. To, že pracovník podstoupí výstupní lékařskou prohlídku, dává organizaci
ochranu před potenciálními pozdějšími stížnostmi či soudní dohrou. Kdyby u pracovníka
došlo k pozdějším projevům poškození zdraví, které by mohly být způsobeny pracovním
prostředím a podmínkami v organizaci, je posudek lékaře o výstupní lékařské prohlídce
ochranou pro organizaci (Žídková, Nakládalová, Kollárová, 2013, s. 19–20).
V některých případech po výstupní lékařské prohlídce musí pracovník ještě absolvovat
následnou lékařskou prohlídku, která „…se provádí v případech uvedených ve speciální
části tohoto standardu nebo pokud to nařídí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu,
vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou
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projevit i po ukončení práce, a za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče.“
(Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně, 2012, s. 2)
„Základním kamenem pro poskytování PLS je úzký vztah lékaře PLS s podnikem. Klíčová
je znalost pracovní činnosti (co), výrobního procesu (jak), pracovního prostředí (kde)
a podmínek prováděné práce (za jakých podmínek). Zaměstnavatel vysílá svého
zaměstnance/uchazeče o zaměstnání k pracovnělékařské prohlídce s písemnou žádostí, která
ze zákona musí obsahovat mj. druh práce, režim práce a pracovní podmínky, ke kterým je
posouzení zaměstnance požadováno (12). Žádost je součástí zdravotnické dokumentace.
Výstupem preventivní lékařské prohlídky v rámci PLS je vypracování lékařské zprávy pro
registrujícího praktického lékaře a vypracování lékařského posudku pro účely posouzení
zdravotní způsobilosti k práci...“ (Žídková, Nakládalová, Kollárová, 2013, s. 18)

2.4 Posudek o zdravotní způsobilosti pracovníka
Před nástupem do organizace dostane každý nově nastupující pracovník od personalisty
formulář pro posudek o zdravotní způsobilosti, který mu při lékařské prohlídce vyplní
pracovní lékař. Rozsah a oblasti posudku se odvíjí od kategorie a náplně práce, kterou bude
pracovník vykonávat. Na základě informací o náplni práce a formuláře pro posudek lékař
provede zdravotní prohlídku a případné nezbytné testy. Je úkolem organizace, aby poskytla
pracovnímu lékaři dostatečnou představu o všech oblastech práce, jež bude pracovník
vykonávat. Mezi ně patří především pracovní zařazení dané osoby, pracovní podmínky
(tzn. zařazení dle kategorizace prací), druh a režim práce. Tyto podklady považuji za
zásadní, především v oblastech výrobních a technologických, kde jsou pracovníci vystaveni
např. rizikům při obsluze strojů či práci s různými chemickými či toxickými látkami atd.
„Každý korektní zaměstnavatel vyžaduje před uzavřením smlouvy s uchazečem
o zaměstnání lékařské potvrzení, tzv. „zdravotní způsobilost k práci“ se zhodnocením, jestli
budoucí pracovník je ze zdravotního hlediska schopen vykonávat konkrétní činnost,
případně jaká omezení jsou nutná.“ (Švábová a kol., 2015, s. 79) Pracovní lékař vydává
pracovníkovi lékařský posudek na základě výpisu ze zdravotnické dokumentace od
praktického lékaře pracovníka, provedení pracovnělékařské prohlídky a potřebných
vyšetření. Zásadní je, aby posuzující lékař dostatečně znal konkrétní pracovní podmínky
a rizika práce (Boháč, Švábová, 2012, s. 40–41). „Proto preventivní prohlídky zaměstnanců
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má provádět lékař, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování PLS, neboť
základním předpokladem výkonu této služby je dobré seznámení s konkrétními pracovními
podmínkami daného provozu, pracovním prostředím a charakterem práce.“ (Švábová a kol.,
2015, s. 79)
„Posuzující lékař poskytuje veškeré údaje nezbytné k dalšímu zajištění zdravotní péče včetně
posuzování dočasné pracovní neschopnosti registrujícímu praktickému lékaři posuzované
osoby.“ (Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně, 2012, s. 4) Oproti tomu
lékařský posudek, který je poskytován zaměstnavateli, „…je vždy ve svém výroku
jednoznačný a neobsahuje diagnózu.“ (Boháč, Švábová, 2012, s. 41) „Při posouzení toho,
do jaké míry může zaměstnavatel údaje o zdravotním stavu zaměstnance aktivně vyžadovat,
je zapotřebí vyjít z toho, do jaké míry zaměstnavatel tyto údaje potřebuje a jsou pro něj
relevantní.“ (Tomšej, 2016, s. 111) To znamená, že „…při náborovém procesu smí
zaměstnavatel vyžadovat pouze ty údaje, které bezprostředně souvisejí se vznikem
pracovního poměru.“ (tamtéž, s. 111) Nakonec Tomšej dodává, že „… zaměstnavatel není
oprávněn od uchazeče o zaměstnání požadovat jakékoli informace týkající se jeho
zdravotního stavu.“ (Tomšej, 2016, s. 112) Z toho vyplývá, že zaměstnavatelé, resp.
personalisté, jsou při náboru v tomto ohledu zcela závislí na úsudku a informacích, které jim
v rámci zdravotního posudku poskytne pracovní lékař.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti má pracovník povinnost předložit nejdéle v den
nástupu jako důkaz o zdravotní způsobilosti, popř. způsobilosti s určitými omezeními
k výkonu pracovní činnosti. Lékařský posudek je vyhotovován ve třech originálech, kdy
jeden obdrží pracovník, druhý organizace a třetí zůstává posuzujícímu lékaři. Posuzovaný
jedinec musí převzetí posudku stvrdit svým podpisem, jinak je neplatný. Posuzovaný má
možnost se proti výroku o zdravotní způsobilosti s omezením či nezpůsobilosti k výkonu
práce odvolat a požádat o přezkoumání, a to do 10 dnů od jeho vydání. Pokud se pracovník
odmítne podrobit zdravotní prohlídce, je dle zákona považován za zdravotně nezpůsobilého
pro výkon práce a nesmí ji vykonávat.
Posudek o zdravotní způsobilosti se vždy týká konkrétního pracovního zařazení či pozice.
Je nutné, aby měl pracovník vždy relevantní zdravotní posudek vztahující se k jeho
současnému pracovnímu místu. Pokud je některý z faktorů pozice, na niž pracovník
přechází, vyšší než u předchozí, je nezbytné, aby absolvoval novou pracovnělékařskou
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prohlídku s vyjádřením vztahujícím se k této nové pozici. Vzhledem k dynamice a rychlosti
procesů, které v organizaci často vládnou, se ale stává, že se takové situace neřeší včas nebo
vůbec, přestože mohou mít fatální dopad na zdraví pracovníka.
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3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví je jednou z oblastí péče o pracovníky. Stále komplexněji
koncipovaná péče o pracovníky je neopomenutelnou součástí moderního personálního
řízení. Stejně jako se u různých zaměstnavatelů můžeme setkat s rozdílným pojetím péče
o pracovníky, ani autoři se na jednotné definici péče o pracovníky v podstatě neshodnou.
V nejširším pojetí lze mezi péči o pracovníky zahrnout mimo bezpečnosti práce a ochrany
zdraví pracovníků, pracovního prostředí, např. i pracovní dobu a režim pracovníků,
personální rozvoj pracovníků, péči o životní prostředí. Péči o pracovníky je možné rozdělit
na tři velké skupiny. Povinná (zákonná) péče o pracovníky, která vyplývá ze zákonných
norem a předpisů a kolektivních smluv vyšší úrovně. Smluvní péče, která je dána
kolektivními smlouvami mezi zaměstnavatelem a odbory (tzn. na úrovni organizace). Právě
tlak ze strany legislativy, odborů a konkurence mezinárodních organizací podle Koubka
podporuje tendence zaměstnavatelů věnovat větší pozornost péči o pracovníky. Poslední
skupinou je dobrovolná péče, jež zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům v rámci
personální politiky organizace jako výraz zájmu o své pracovníky a snahu získat
konkurenční výhodu (Koubek, 2007, s. 343).
Podle Koubka si zaměstnavatelé „…stále více uvědomují, že jejich úspěšnost
a konkurenceschopnost je v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech,
jejich motivaci a pracovním chování, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zaměstnavateli,
a že je tedy nutné jim věnovat náležitou péči.“ (tamtéž, 2007, s. 343) K péči o pracovníky
by zaměstnavatele měla vést nejen legislativa, ale i jejich morální přesvědčení. Hook a Foot
tvrdí, že „…i kdyby se těžiště práce personálního útvaru během let posunulo od časných
přístupů k péči o zaměstnance k praktičtějším přístupům dnešního manažera lidských
zdrojů, vědomého si nákladů, poradenství a péče o zaměstnance jsou stále důležité. (…)
Zdraví a bezpečnost jsou aspekty blaha, neboť obojí jsou důležité pro blahobyt
zaměstnanců.“ (Foot, Hook, 2002, s. 325)
Pracovní podmínky, které zaměstnavatelé řeší v rámci péče o zdraví pracovníků, lze rozdělit
do různých oblastí. Kociánová uvádí tři stěžejní oblasti, kterými jsou organizace pracovní
doby, pracovní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dále sociálněpsychologické podmínky práce, a nakonec pracovní zátěž a stres (Kocianová, 2010, s. 178).
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Ve své práci jsem se podrobněji věnovala pouze první oblasti, jelikož nejvýrazněji souvisí
s tématem pracovního lékařství.
Z hlediska personálního řízení je velká část vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví, ale i pracovních podmínek stanovená zákoníkem práce. V zákoníku práce jsou
„…zakotveny především povinnosti zaměstnavatelů na tomto úseku a práva a povinnosti
zaměstnanců. Na zajišťování BOZP se dále podílejí i odborové orgány, jejichž postavení
i oprávnění vykonávat kontrolu nad stavem BOZP je rovněž upraveno v zákoníku práce.
Dále jsou to orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, které kontrolují
dodržování bezpečnostních předpisů zaměstnavateli…“ (Foot, Hook, 2010, s. 346) Na
základě zákonů a předpisů, které musí zaměstnavatelé dodržovat, jsou v organizacích
vytvářeny konkrétní politiky a programy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jak uvádí
Armstrong, tato „Politika a programy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci jsou zaměřeny
na ochranu zaměstnanců – a ostatních lidí, na něž má vliv to, co podnik vyrábí a dělá – proti
nebezpečí souvisejícímu s jejich prací nebo s jejich spojením s podnikem. (…) Programy
ochrany zdraví při práci se zabývají prevencí a poškození zdraví vlivem pracovních
podmínek.“ (Armstrong, 2007, s. 671) Jednou z hlavních povinností pracovníků podílejících
se na personálním řízení (tzn. především personalistů a vedoucích pracovníků) je, aby normy
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly nejen naplněny, ale pokud možno překračovaly
standardy vyžadované legislativou.
Provázanost péče o zdraví a bezpečnost pracovníků v organizacích a legislativě shrnují Foot
a Hook tak, že: „Význam péče BOZP lze stručně vyjádřit tak, že jejím smyslem je zajistit
ochranu životů a zdraví zaměstnanců, hodnot, jejichž ztrátu nelze ničím nahradit.
Prostřednictví právní úpravy BOZP se realizuje ústní právo občanů na ochranu zdraví, neboť
zajišťuje ochranu životů a zdraví zaměstnanců v pracovním procesu a zároveň jejich ústavní
právo na uspokojivé podmínky.“ (Foot, Hook, 2002, s. 345)

3.1 Mezinárodní úmluvy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
K legislativní opatřením zajišťujícím zabezpečení ochrany zdraví pracovníků a s tím
související zajištění pracovnělékařských služeb se zavázalo již Československo. V rámci
členství v Mezinárodní organizaci práce Československo podepsalo úmluvy, jež členské
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státy

zavazují

k

implementaci

bezpečnostních

opatření

v zájmu

pracovníků

a pracovnělékařských služeb do jejich legislativy.
Úmluva č. 155 vydaná ILO, u nás schválená jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí
č. 20/1989 Sb. o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155),
řeší otázky bezpečnosti a zdraví pracovníků. „Zavazuje členské státy, aby po projednání
s organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků vypracovaly, uskutečňovaly a pravidelně
revidovaly celostátní politiku týkající se bezpečnosti a zdraví při práci. (…) Stát má tuto
politiku uskutečňovat pomocí legislativních opatření a má kontrolovat systém dozoru, jak
jsou předpisy dodržovány.“ (Švábová a kol., 2015, s. 21–22)
Úmluva č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, rozděluje
zodpovědnost za bezpečnost a zdraví pracovníků mezi čtyři hlavní účastníky. Ti by se měli
aktivně podílet na prevenci a dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Prvním z účastníků je stát. Ten vytváří a schvaluje předpisy a zároveň dohlíží a kontroluje
jejich dodržování v organizacích. Dalším aktivním účastníkem jsou zaměstnavatelé, kteří
jsou povinni zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. Stejně jako stát, tak
i zaměstnavatelé by měli ve vlastním zájmu dohlížet a kontrolovat plnění bezpečnostních
pravidel

zavedených

v organizaci,

používání

jimi

poskytovaných

ochranných

pomůcek apod. Třetím aktivním účastníkem jsou samotní pracovníci, jejichž hlavní
povinností je dodržovat předpisy stanovené zaměstnavatelem. Posledním z aktivních
účastníků jsou pracovnělékařští pracovníci, a to především v kontextu posudkové činnosti
a poradenství organizacím. Články 7–11 Úmluvy č. 155 stanovují i příslušné orgány, které
by se měly věnovat kontrolám a dohlížet na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v organizacích. Další články zaručují pracovníkům možnost odmítnout úkol,
který oprávněně považují za nebezpečný, aniž by toto odmítnutí mělo dopad na jejich další
pracovní působení. Stejně, jako v pozdějších legislativních ustanoveních Úmluva č. 155
stanovuje, že veškeré finanční výdaje ve směru ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
jsou na straně zaměstnavatele (ČSR, 1989, s. 52–55).
Hlavním cílem Úmluvy č. 155 z roku 1981 je prevence proti nemocem z povolání, stejně
jako snaha předejít pracovním úrazům a odstranit nebo alespoň snížit potenciální hrozby
pracovního prostředí na minimum. Všechna tato opatření by zaměstnavatelé měli učinit dle
svého nejlepšího uvážení a možností, které jim skýtá nejen technická proveditelnost
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ochranných opatření, ale i ekonomická a sociální situace v organizaci. Také z ní vyplývá, že
za zajištění všech kroků ve směru bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků je zodpovědný
zaměstnavatel.
„Globální strategie ochrany zdraví při práci se odráží mj. i v Úmluvě Mezinárodní
organizace práce č. 161, kterou ratifikovala i Česká republika již v roce 1988 vyhláškou
č. 145/1988 Sb., Úmluva o závodních zdravotních službách (5, 6).“ (Žídková, Nakládalová,
Kollárová, 2013, s. 17) Úmluva č. 161, o závodních a zdravotních službách, je závazná pro
všechny země Evropské unie, včetně ČR. „Úmluva definuje tyto služby jako služby
pověřené především preventivními úkoly a poradenstvím pro zaměstnance a pracovníky
a jejich zástupce v podniku, pokud jde o požadavky bezpečné a zdravé pracovní prostředí
a přizpůsobení práce schopnostem pracovníků. (…) Úmluva stanoví pro závodní zdravotní
služby tyto základní samostatné úkoly: dohled na pracovní prostředí, dohled na zdraví
pracovníků v souvislosti s prací, poskytování poradenství o zdraví, hygieně, bezpečnosti
a ergonomii na pracovišti a organizování první pomoci.“ (Švábová a kol., 2015, s. 22) Jak
vyplývá z předchozí citace, Úmluva č. 161, o závodních zdravotních službách, se zaměřuje
téměř výhradně na prevenci a vyhodnocování rizik v pracovním prostředí. Mimo to
stanovuje, že odborníci pracovního lékařství musí být odborně zcela nezávislí na
zaměstnavateli. Léčbě a případnému řešení již vzniklých pracovních úrazů se Úmluva ve
vztahu k pracovnímu lékařství nevěnuje.

3.2 Směrnice Rady č. 89/391/EHS
V červnu 1989 vydala Rada Evropského hospodářského společenství (EHS) významné
opatření podporující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Směrnici Rady č. 89/391/EHS
ze dne 12. 6. 1989, o zavádění opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. „Je nejvýznamnější z řady směrnic ES na ochranu zdraví při práci.
Od členských států ES požaduje, aby učinily opatření k dodržování směrnice
zaměstnavateli, pracovníky a jejich zástupci a aby zajistily patřičnou kontrolu a dozor nad
dodržováním. Směrnice se vztahuje na všechna odvětví hospodářské činnosti. Staví
jednoznačně, že je povinností zaměstnavatele, aby zajistil bezpečnost a zdraví pracovníků
ve vztahu k práci, včetně prevence pracovních rizik a poskytování informací a výcviku,
jakož i organizační opatření a poskytování nezbytných prostředků.“ (Švábová a kol.,
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2015, s. 21) V české legislativě je Směrnice Rady č. 89/391/EHS zapracována zákonem
č. 309/2006 Sb.
Směrnice Rady č. 89/391/EHS je závazná pro všechny oblasti činnosti v soukromém
i veřejném sektoru. Nařízení, která stanovuje, se vztahují nejen ke kmenovým pracovníkům,
ale i k dalším jedincům, kteří se mohou vyskytovat v organizaci (např. stážisté nebo učňové).
Směrnice stanovuje, že:
 Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků,
tzn. zodpovídají za hodnocení rizik, jejich prevenci a školení pro pracovníky.
 Musí být jmenován pracovník odpovědný za prevenci rizik na pracovišti. Pokud
pracovníkům hrozí zvláštní nebezpečí, musí jim být poskytnuta zvláštní ochrana.
 Zaměstnavatelé musí udělat opatření první pomoci, požární ochrany a evakuace
pracovníků.
 Pracovníkům musí být poskytovány informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích
a preventivních ochranných opatřeních.
 Pracovníci mají možnost účastnit se jednání týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
 Zaměstnavatel má povinnost zajistit každému pracovníkovi řádné školení BOZP
relevantní jeho práci.
Směrnice stanovuje, že odpovědnost je i na pracovnících, kteří jsou povinni dbát na
bezpečnost a ochranu zdraví svého a svých spolupracovníků dle svých možností (Úřad pro
publikace Evropské unie, 2015).
„Zaměstnavatel je též povinen zajistit služby zabývající se ochranou před poškozením zdraví
a práce a dohledem na zdraví pracovníků. Za tím účelem může zaměstnávat příslušné
odborníky nebo uzavřít smlouvu s externími zařízeními pro výkon preventivní péče. Toto
ustanovení pokrývá i zařizování a financování pracovnělékařské služby. Zaměstnavatel má
dále přijmout nezbytná opatření pro první pomoc, protipožární ochranu a vážné nehody.
Ochranná opatření mají být stanovena na základě objektivního vyhodnocení rizik, jimž jsou
pracovníci vystaveni. Pracovníci jsou povinni dodržovat všechna opatření sloužící pro jejich
bezpečnost a zdraví.“ (Švábová a kol., 2015, s. 21)
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4 Nemoci z povolání a pracovní úrazy
4.1 Vymezení nemoci z povolání a pracovního úrazu
Nemoci z povolání a pracovní úrazy jsou další oblastí, kde se výrazně setkává práce
pracovních lékařů s organizacemi a dochází k jejich spolupráci. „Zdraví škodlivé pracovní
podmínky a pracovní prostředí, nesprávně organizovaná a prováděná práce – to vše na
zaměstnance negativně působí a může mít dříve či později za následek pracovní úraz, nemoc
z povolání, průmyslovou otravu, zvýšenou nemocnost nebo předčasné opotřebení
organismu. (…) Proto jsou pracovní úrazy a nemoci z povolání stále nechtěným následkem
pracovního procesu. Negativní důsledky poškození zdraví v pracovním procesu se projevují
v oblasti ekonomické i oblasti sociální.“ (Foot, Hook, 2002, s. 345) Negativní důsledky,
které přinášejí nemoci z povolání a pracovní úrazy, a jejich vliv na organizaci i její
pracovníky potvrzují i další autoři a výzkumy.
„Nemocemi z povolání jsou podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se
stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., nemoci
vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných
škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.
Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením
chemických látek.“ (Šubrt, Tuček, 2013, s. 183) Legislativa obsahuje celkem 88 položek
nemocí z povolání rozdělených do šesti kapitol, dle látek a faktorů, které je způsobují,
a zasažených tělesných oblastí a ústrojí.
Uznané nemoci z povolání jsou zaznamenány v Národním registru nemocí z povolání
(NRNP), který funguje již od roku 1991, resp. vychází a navazuje na výkazy vedené již od
roku 1973. Do NRNP jsou také průběžně přidávány nově vzniklé a uznané nemoci
z povolání či ohrožení nemocí z povolání. Správcem NRNP je Ústav zdravotnických
informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR), nicméně sběr a zpracování dat
vstupujících do NRNP zajišťuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Na základě těchto dat SZÚ
každý rok zveřejňuje statistiky nemocí z povolání a ohrožení zdraví (Šubrt, Tuček,
2013, s. 182).
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Český Národní registr nemocí z povolání je od roku 2003 také propojen se statistikami
nemocí European Occupational Diseases Statistics, které zpracovává Eurostat. Záměrem
tohoto propojení je snaha srovnání české praxe na úroveň evropské. Ke statistikám
zveřejňovanými SZÚ se podrobněji vrátím v následující kapitole.
„Přestože nemoc z povolání je pojmem právním, sledování výskytu profesionálních
onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání je jistým
ukazatelem stavu péče o zdraví při práci, i když se do potřeby uznat nemoc z povolání
promítají četné matoucí vlivy (motivace pracovníků, obava ze ztráty zaměstnání, snaha
získat finanční příjem či naopak nechuť pracovat a nechat se odškodnit).“ (Šubrt, Tuček,
2013, s. 182)
Kneidlová upozorňuje, že: „Nemoci z povolání mohou vzniknout i tehdy, když
zaměstnavatel dodržuje všechny právní předpisy, které se vážou k ochraně zdraví
pracovníka nebo k pracovnímu prostředí (jejich vznik tedy není vázán na „rizikovost“ práce
nebo pracovního prostředí.“ (Švábová a kol., 2015, s. 46). Dále uvádí, že za vznik
pracovního poškození zdraví „…odpovídá poslední zaměstnavatel, u kterého pracovník
vykonával práci, která splňuje podle současných poznatků podmínky pro vznik nemoci
z povolání. (…) Obecná posudková zásada, která se u nás dodržuje, neumožňuje
např. u převážně většiny profesionálních onemocnění zpětné zařazení pracovníka k práci,
která vedla k poškození zdraví, i když již klinické a laboratorní známky onemocnění
odezněly.“ (tamtéž, 2015, s. 46–47)
Pokud u pracovníka vznikla nemoc z povolání, je organizace povinna pracovníkovi
poskytnout náhradu újmy v rozsahu své odpovědnosti. Organizace pracovníkovi obvykle
vyplácí ztrátu za výdělek, bolestné a náklady spojené s léčením. V některých případech musí
organizace poskytnout náhradu také za věcnou škodu, kterou pracovník utrpěl při plnění
pracovních úkolů. V nejhorších případech, kdy je následkem nemoci z povolání úmrtí
pracovníka, je organizace povinna poskytnout náhrady spojené s léčením, pohřbem
a odškodnění pozůstalým (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Zákoník práce stanovuje, že za pracovní úraz je považován úraz, který vznikl v souvislosti
s plněním nebo v návaznosti na plnění pracovních úkolů a došlo k poškození zdraví či úmrtí
pracovníka (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
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Dojde-li v organizaci ke vzniku nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu, je to pro
zaměstnavatele ekonomická i administrativní zátěž. Organizace jsou povinny vést knihu
pracovních úrazů, do které se eviduje každý pracovní úraz. Pokud u pracovníka vznikne
pracovní úraz, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit svému přímému nadřízenému
a zajistit jeho evidenci do knihy úrazů. Na základě evidence v knize úrazů jsou
zaměstnavatelé povinni registrovat všechny úrazy, u nichž pracovní neschopnost přesáhla
více než jeden den, nebo vedly k úmrtí pracovníka. Pracovní úraz může být dle závažnosti
klasifikován jako smrtelný, těžký (tzn. vedl ke ztrátě orgánu či závažnému poškození
zdraví), hromadný nebo ostatní (Švábová a kol., 2015, s. 49–50).
Kiesling tvrdí, že pokud i přes všechna opatření bezpečnosti a ochrany zdraví dojde na
pracovišti k úrazu, je důležité, aby se na léčbě podíleli také zaměstnavatelé. A to nejen
finančními výdaji, ale i při hledání vhodných odborníků, např. lékařů, fyzioterapeutů apod.
Domnívá se, že pokud zaměstnavatel přistoupí k takovému jednání, bude vnímán
pracovníkem pozitivněji. Zájem zaměstnavatele podle něj také urychlí celkový průběh
rekonvalescence, návrat do práce a prudce sníží riziko podání žaloby ze strany pracovníka
(Kalytiak, 2011).
Hrnčíř předpokládá, že do budoucna se bude podíl posudkové činnosti pracovních lékařů,
tzn. posuzování a uznávání nemocí z povolání snižovat, a to v důsledku úbytku prací
s vysokým pracovním rizikem (Hrnčíř, 2011, s. 53–54). Z hlediska ochrany zdraví
pracovníků a bezpečnosti práce vnímám toto tvrzení jako pozitivní. V následující kapitole
se zaměřím na výzkumy a statistiky právě nemocí z povolání a pracovních úrazů, abych
zjistila, zda je jeho předpoklad správný.

4.2 Statistiky a výzkumy nemocí z povolání a pracovních úrazů
Přesto, že by snaha o dosažení maximální úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
měla být jednou z hlavních starostí zaměstnavatelů, v praxi mnoha politik organizací je
bezpečnost a ochrana zdraví často podceňována právě těmi, kdo se zabývají řízením
podniků, mají možnosti a prostředky ji ovlivnit. Úkolem nejen personalistů, ale všech, kteří
se podílejí na řízení organizace (tzn. vedení organizace, manažeři), je zdůrazňovat, že
prevence a minimalizace zdravotních rizik a úrazů, stejně jako bezpečnost při práci, jsou
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jedním z hlavních zájmů a povinností organizace. Výhody, které přináší lepší řízení v oblasti
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, jsou nejen sociální, ale z dlouhodobého hlediska
i ekonomické (Armstrong, 2007, s. 671–673).
Tento předpoklad potvrzuje i Hrnčíř, který uvádí, že činnost pracovních lékařů by měla
zahrnovat nejen plnění úkolů stanovených legislativou. Zkušenosti rozvinutých zahraničních
ekonomik dokazují, že spolupráce s pracovním lékařem může mít pozitivní vliv na
ekonomiku organizace. Pracovní lékaři by se podle něj měli věnovat především poskytování
poradenství a doporučování opatření zaměstnavatelům, s nimiž spolupracují. Tato
spolupráce by podle Hrnčíře měla přinést zlepšení pohody pracovníků i zvýšení jejich
pracovního potenciálu, resp. výkonnosti, bez rizika vzniku či zhoršení nemoci z povolání
(Hrnčíř, 2011, s. 53). To, že konkurenceschopnost organizace, resp. země, mohou ovlivnit
opatření na ochranu bezpečnosti a zdraví při práci, potvrzuje i výzkum Evropské agentury
pro bezpečnost a zdraví práce (OSHA EU). Dle jejího výzkumu se v rámci Evropy ztotožnilo
86 % dotazovaných s tímto výrokem: „Aby byla země konkurenceschopná, pracoviště by
měla být v souladu s vhodnými opatřeními ohledně zdraví a bezpečnosti práce.“ (OSHA
EU, 2012).
Pokrok, který zaměstnavatelé za poslední desetiletí učinili v otázkách bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, dokládá i studie Americké společnosti pracovního a environmentálního
lékařství. Podle této studie se za několik posledních desetiletí (od roku 1970) výrazně
zlepšila bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Největší zlepšení přineslo vyhodnocování
rizik na pracovišti, pracovnělékařská vyšetření, školení v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, užívání ochranných pomůcek atd. Zlepšením pracovních podmínek
a prostředí se snížila míra pracovních úrazů a úmrtí pracovníků přibližně o 65 % za
posledních 40 let. Snížení rizik přispívá také vznik státních institucí a orgánů ochrany zdraví.
Zaměstnavatelé se snaží řešit otázky bezpečnosti a ochrany zdraví komplexněji a postupem
času staví bezpečnost mezi hodnoty organizace. Kulturu mnoha organizací začala dotvářet
„kultura bezpečnosti“ a „kultura zdraví“. Pokud zaměstnavatelé podniknou opatření
v oblasti bezpečnosti i v oblasti zdraví, bude efektivita opatření vyšší, než pokud by se
zaměřili pouze na některou z dílčích částí. I přesto, že na první pohled péče o zdraví a snaha
zaměstnavatelů vytvářet bezpečnější pracovní podmínky vzrostly, jejich aktivní zájem o tuto
problematiku podle studie zůstává stále malý (Loeppke a kol., 2015).
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V roce 2014 uspořádala Americká společnost pracovního a environmentálního lékařství ve
spolupráci s nezávislou organizací Underwriters Laboratories, která poskytuje certifikace
bezpečnosti produktů a služeb, konferenci pro odborníky z organizací všech sektorů.
V rámci této konference byly srovnávány zásadní dokumenty vydané národními
a mezinárodními organizacemi (např. WHO, OSHA apod.) zabývající se bezpečností
a ochranou zdraví při práci. Pomocí tohoto srovnání byly určeny tři hlavní oblasti, kterým
by měla být věnována pozornost a vedou ke zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
Patří sem ekonomické, environmentální a sociální standardy. Tyto tři oblasti tvoří
tzv. Integral Health System (IHS). Pomocí měření a škály je stanoven IHS Index, který
vypovídá, zda programy v měřených oblastech v organizaci vůbec existují, a pokud ano, do
jaké míry fungují. Nespornou výhodou celého systému je, že ho lze aplikovat v malých,
středních i velkých společnostech. Vyhodnocení IHS Indexu jsou součástí pětibodového
průběhu změny a integrace systému bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci. Výchozím
bodem je motivace a stanovení cílů, dalším bodem je vyhodnocení současného stavu
v organizaci, následované implementací nového plánu. Čtvrtým bodem změny a integrace
systému bezpečnost a ochrany zdraví v organizaci je kontrola a sledování změn, které
implementace přinesla. Nakonec přichází vyhodnocení a změny stávajícího nebo vytvoření
nového plánu (Loeppke a kol., 2015).
Britský Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (HSE) provádí a vyhodnocuje každý
rok statistiku Health and Safety in Work. V této statistice HSE vyhodnocuje mj. množství
pracovních úrazů a úmrtí, nemocnost, výdaje na léčbu a porovnání s dalšími evropskými
zeměmi. Nejnovější data z roku 2015/16 dokazují, že množství pracovních úrazů se neustále
snižuje. Oproti roku 2000 hodnoty klesly téměř na polovinu. Křivka nemocnosti,
resp. pracovní neschopnosti vykazuje prakticky stejné hodnoty. Výsledky a křivka ukazující
množství fatálních onemocnění a pracovních úmrtí prudce stoupá. Jsou v ní zaznamenána
data od roku 1980. Dle předpokladu bude její vývoj v příštích letech stagnovat, a nakonec
se začnou hodnoty snižovat a křivka bude pomalu klesat. Ekonomické výdaje se snížily mezi
roky 2004/5 a 2009/10. Od té doby ale jejich výše zůstává prakticky stejná (HSE, 2016).
Vývoj křivky fatálních nemocí a pracovních úmrtí nemusí být ve skutečnosti tak markantní,
jelikož starší data mohou být nekompletní. Stejný vliv může mít i neustálý pokrok ve vědě,
který přinesl mnoho nových poznatků. Současná medicína dokáže odhalit nemoci a choroby,
které dříve nebyly tolik známé. Stejně tomu je i v dalších vědních oborech, kde jsou více
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probádány např. chemické látky a jejich toxické účinky. Zásadní vliv může mít i pokrok
v oblasti pracovního lékařství, jeho spolupráce s organizacemi a větší pozornost legislativy
a zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.
Nejnovější dostupná data, která v roce 2015 shromáždil a vyhodnotil SZÚ, ukazují, že počet
nemocí z povolání v České republice stále klesá. Přesto pokles není konstantní a v některých
letech se počet nemocí z povolání naopak zvýšil. „V roce 2015 bylo v České republice
u 911 pracovníků (369 žen a 542 mužů) hlášeno celkem 1092 profesionálních onemocnění,
z toho bylo 1035 nemocí z povolání a 57 ohrožení nemocí z povolání. Incidence
profesionálních onemocnění byla 24,2 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru
nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“
(SZÚ, 2015, s. 8)
Při srovnání dat z roku 2010–2015, byla téměř polovina hlášených nemocí způsobena
fyzikálními faktory. Nejčastěji nemoci z povolání vznikají ve velkých podnicích, které
zaměstnávají více než 500 pracovníků. Z hlediska pracovního zaměření organizací se
nemoci z povolání nejčastěji vyskytují v oblastech těžby a úpravy uhlí a rud, výrobě
motorových vozidel a oblasti zdravotní a sociální péče. Není proto překvapivé, že nejvíce
nemocí z povolání bylo každoročně hlášeno v Moravskoslezském kraji, kde každoročně
vznikla téměř třetina z celkového počtu nemocí z povolání (SZÚ, 2010–2015).
Na základě dat poskytovaných Českou správou sociálního zabezpečení vydává ÚZIS
statistiku Ukončených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Do této statistiky
jsou ale zahrnuty pracovní neschopnosti nejen v důsledku pracovních úrazů. Nelze z ní tedy
zjistit, jaké jsou tendence vývoje ve směru pracovních úrazů. „V této souvislosti si
připomeňme, že více než 100 lidí u nás každoročně umírá v důsledku pracovního úrazu!
Posuzování a uznávání pracovních úrazů, jejichž lékařský, společenský a ekonomický
význam nepochybně mnohonásobně převyšuje význam nemocí z povolání, však není spojen
ani se zlomkem těch administrativních a právních procesů, které je nutné realizovat při
posouzení či uznání každé nemoci z povolání.“ (Hrnčíř, 2015, s. 84) V rámci evropských
zemí tyto údaje o pracovních úrazech shromažďuje a vyhodnocuje Eurostat. Podle
dostupných statistik za roky 2013 a 2014 je tendence pracovních úrazů v ČR klesající.
V porovnání s evropským průměrem jsou počty pracovních úrazů nižší u těch méně
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závažných. Naopak počet smrtelných pracovních úrazů převyšoval v roce 2013 i 2014
evropský průměr (Eurostat, 2016).
Hrnčíř upozorňuje, že srovnávat výzkumy a statistiky různých zemí nemusí být vždy přesné
a vypovídající. Uznávání nemocí z povolání je relativní, jelikož v různých zemích může být
nemoc z povolání vymezena odlišně. Při určování nemoci z povolání je pracovník
posuzován dle odchylky jeho zdravotního stavu od určitého standardu. Tento standard ale
může být v každé zemi jiný. Hrnčíř proto zdůrazňuje, že srovnávat statistiky nemocí
z povolání např. ve srovnání zdravotního stavu obyvatelstva různých zemí není směrodatné
(Hrnčíř, 2015). To potvrzuje i Kneidlová, která zdůrazňuje, že „Počet a výskyt nemocí
z povolání není v žádném případě odrazem zdravotního stavu práceschopné populace.
Možnost srovnávání výskytu nemocí z povolání s jinými státy je významně omezena právě
legislativou příslušného státu a používanými posudkovými zásadami a kritérii, která jsou
spojena s posuzováním nemocí z povolání.“ (Švábová a kol., 2015, s. 37) Oproti tomu
porovnávání statistik pracovních úrazů lze vzhledem k jednotně nastavené evropské
metodice považovat za vypovídající.
Náplň práce pracovních lékařů se za posledních 30 let dramaticky změnila. Vzhledem
k významné redukci hornictví, chemické výroby apod. se značně snížilo množství intoxikací
a postižení dýchacího ústrojí. Oproti tomu se hlavní působnost pracovních lékařů přesunula
do oblasti ortopedie a neurologie, a to především kvůli rapidnímu nárůstu montážních prací.
Rapidně také narostlo množství administrativy, které musí pracovní lékaři vyřizovat. Jde
především o vyžadování podkladů a vydávání lékařských posudků, proces posuzování
a uznávání nemocí z povolání atd. V posledních letech administrativu navíc ztížila
povinnost elektronické evidence nemocí z povolání. To považuje mnoho pracovních lékařů
za zbytečně administrativně náročné, uvážím-li, že nemocí z povolání je každoročně
přibližně čtyřicetkrát méně než pracovních úrazů (Hrnčíř, 2015).
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5 Analýza spolupráce pracovního lékařství a personálního řízení
Ve své práci jsem shrnula oblasti, které jsou relevantní a neoddělitelně spjaté s prací
personalistů, ale i pracovních lékařů. Každá z těchto profesí má vliv na organizaci, její
pracovníky a její efektivitu. Spolupráce pracovních lékařů a personalistů má svá pozitiva,
ale také úskalí.
Spolupráci pracovních lékařů s organizacemi a jejich personalisty nejvíce ovlivňují zákony,
legislativní nařízení a další úmluvy nadnárodních úrovní. Tato opatření vnímám kladně,
jelikož zajišťují pracovníkům organizace péči o jejich zdraví a bezpečnost. Pokud by
neexistovala povinnost péče o bezpečnost a zdraví zaměstnanců, jejich podmínky
v organizacích by pravděpodobně byly horší. Organizace mají povinnost dodržovat nemalé
množství zákonů a legislativních opatření. Vzhledem k tomu nemohou zanedbávat péči
o zdraví a bezpečnost svých pracovníků, minimálně v rozsahu, který nařizuje zákon.
Legislativa pracovníkům poskytuje určitou míru jistoty, že při své práci neutrpí poškození
zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Ačkoliv nelze takové události
zcela předejít, pracovní lékaři pomáhají organizacím, resp. personalistům právě s touto
prevencí. Personalisté jsou na spolupráci s pracovními lékaři z určitého hlediska závislí,
jelikož potřebují odborný zdravotní posudek pracovního lékaře. Odborníci pracovního
lékařství doplňují personalistům informace o pracovnících v oblasti, která přesahuje jejich
profesní znalosti, a přesto je nedílnou součástí jejich práce.
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví je nadčasová, stále aktuální. V průběhu času se
obsah bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proměňoval v souvislosti se změnami práce
i vývojem personálního řízení. Snížil se počet pracovníků pracujících v průmyslu, zvýšil se
počet organizací v sektoru služeb a pracovníků, kteří je poskytují, stále více lidí pracuje na
pozicích, které patří do první kategorie a jejich práce tedy minimálně ohrožuje jejich zdraví
a bezpečnost. Rozšiřují se poznatky odborníků pracovního lékařství a mění se pracovní
preference při výběru práce i jedinců při volbě budoucího povolání. Globalizace přinesla na
český trh zahraniční standardy. Stále větší konkurence mezi organizacemi podněcuje rozvoj
rozmanitých programů péče o pracovníky. Organizace poskytují svým pracovníkům v rámci
dobrovolné péče (své personální politiky) benefity nad rámec legislativy. Minimální péčí je
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legislativou stanovená povinná péče, která zahrnuje rovněž bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a spolupráci s pracovními lékaři.
Výzkumy a dostupná data ukazují, že více pozornosti oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci přináší organizacím lepší sociální klima a větší spokojenost pracovníků. Spolupráce
organizací s pracovními lékaři má pozitivní vliv na ekonomiku organizace. Z dlouhodobého
hlediska lze pečlivou prevencí v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků snížit
množství pracovních úrazů a nemocí z povolání. Počáteční ekonomické investice a větší
pozornost věnovaná bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků jsou tedy z dlouhodobého
hlediska přínosné pro organizace i stát. Z pohledu pracovníků je pravděpodobné, že
prevence a svědomitý přístup zaměstnavatelů zvýší jejich pracovní spokojenost, sníží
nemocnost a případnou fluktuaci, což potvrzují výzkumy i statistiky úřadů.
I přesto má spolupráce pracovních lékařů a personalistů svá úskalí. Možná dilemata jim
pomáhá řešit Etický kodex a povinnost zachovat lékařské tajemství. Myslím si ovšem, že
personalisté mohou ze spolupráce s pracovními lékaři získat mnoho informací. Pracovní
lékař může organizaci poskytnout všeobecná doporučení týkající se pracovního prostředí
organizace a bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Zajímavé podněty, které vedou ke
zlepšení a změně pracovního prostředí či bezpečnosti a ochraně zdraví, by mohla přinést
například diskuze mezi pracovníky organizace, personalisty a pracovními lékaři.
Pracovní lékaři mají závazky nejen k organizaci, pro niž pracují, ale také k pracovníkovi,
který k nim přichází v roli pacienta. V některých případech spolupracují také s praktickým
lékařem pracovníka či státními orgány (např. SZÚ, ÚZIS, OOVZ). Při výběru poskytovatele
pracovnělékařských služeb považuji za optimální řešení uzavírání kontraktů se středisky
a lékaři zaměřujícími se na poskytování pracovnělékařských služeb. Je důležité, aby byl
kladen důraz na důkladné seznámení poskytovatele pracovnělékařských služeb s pracovními
nároky na pracovníky a prostředím dané organizace. Ačkoliv zákon v případech malého
rizika pracovního prostředí dovoluje zprostředkování pracovnělékařských prohlídek
praktickým lékařem pracovníka, obávám se, že jeho znalost pracovního prostředí nebude
dostatečná.
V současnosti je frekvence pracovnělékařských prohlídek pracovníka ovlivněna dvěma
faktory. Těmito faktory je věk pracovníka a kategorie práce, kterou vykonává. I přesto, že
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zařazení práce do konkrétní kategorie vychází z hodnocení rizikových faktorů pracovního
prostředí, je určitou generalizací. Ve stejné kategorii práce se totiž mohou vyskytovat
rizikové faktory prostředí v rozdílné míře. Tyto faktory pak mohou mít na zdraví různých
pracovníků rozdílný vliv, a to i nezávisle na jejich věku. Jsem přesvědčena, že vhodným
řešením by bylo individuální stanovení frekvence pracovnělékařských prohlídek u každého
pracovníka, kdy by na každé vstupní či periodické zdravotní prohlídce pracovní lékař
stanovil termín další prohlídky na základě individuálního zdravotního stavu pracovníka.
Lze usuzovat, že velkým úskalím vzájemné spolupráce pracovních lékařů a personalistů je
vzdálenost obou oborů. Ke své práci jsem vyhledala publikace i články, které se zabývají
pracovním lékařstvím a jeho vlivem na organizace. Většina těchto publikací se věnuje
problematice z lékařského hlediska. Články a publikace pracovních lékařů jsou často
věnovány lékařské komunitě, úvahám o budoucnosti pracovního lékařství, právním
povinnostem pracovních lékařů apod. Mnohé prameny o pracovnělékařských službách jsou
z právní oblasti. Obsah těchto publikací je téměř totožný, protože vycházejí ze zákona.
Publikace, z nichž jsem čerpala ve vztahu k personálnímu řízení, se také věnují péči
o pracovníky. Péče o pracovníky je však nahlížena spíše z pohledu dobrovolné péče, kterou
organizace poskytují svým pracovníkům. Téma legislativních opatření a bezpečnosti práce
není odborníky v oblasti personálního řízení významněji rozpracované, není věnována ani
pozornost využití pracovního lékařství v personálním řízení.
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6 Závěr
Spolupráce personalistů s pracovními lékaři je nevyhnutelná. Náplň jejich práce je v určitých
oblastech velmi úzce spjata. Ačkoliv si to na první pohled mnohdy neuvědomujeme, tyto
dva obory se prolínají více, než by se mohlo zdát. Ve většině organizací s pracovními lékaři
nejintenzivněji komunikují a spolupracují právě personalisté. Budou-li se snažit z této
nezbytné spolupráce vytěžit více než jen nejnutnější informace, mohou se jim dostat cenné
rady, které pozitivně ovlivní celou organizaci i její pracovníky. Intenzivnější komunikace
personalistů s pracovními lékaři by mohla pomoci přijít na nová opatření a prostředky, jak
zlepšit pracovní prostředí. Právě personalisté by měli věnovat pozornost tomu, aby
pracovníci měli co nejideálnější pracovní podmínky a prostředí.
Práci personalistů i pracovních lékařů zároveň výrazně ovlivňuje legislativa. Legislativa
významně usměrňuje práci pracovních lékařů a personalistů, a zároveň chrání bezpečnost
a zdraví pracovníků organizace. Organizace mohou legislativní povinnost ke spolupráci
s pracovními lékaři obrátit ve svůj prospěch a snažit se z ní vytěžit co nejvíce.
Preventivní opatření, kterými jsou pracovnělékařské prohlídky, vyhodnocování a kontrola
pracovního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jsou bezpochyby důležité.
Důslednost a prevence v oblastech pracovního lékařství, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci přináší organizacím z dlouhodobého hlediska výhody v mnoha směrech. Zásadní pro
organizace a jejich pracovníky je také svědomité hlášení nemocí z povolání, pracovních
úrazů a jejich následné vyhodnocení. Všechny tyto události a podněty eliminují negativní
vlivy a případné soudní spory mezi pracovníkem a organizací. Naopak, svědomitá evidence
a následná opatření mohou vést k opakování takové události a dalším pozitivním změnám
v organizaci.
Téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je všeobecně známé. Stejně je tomu
s pracovnělékařskými prohlídkami, které zná každý současný či bývalý pracovník. Obávám
se, že tato témata jsou často spjata s podtextem povinnosti či nezajímavosti. Snaha
organizací ohromit potenciální či současné pracovníky originálními a zajímavými programy
a politikami dobrovolné péče o pracovníky je bezpochyby pozitivní. Pevné základy jí ale
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poskytuje právě povinná, zákonem daná péče o pracovníky. Na to by organizace a jejich
personalisté neměli zapomínat.
Podle výzkumů si čím dál více organizací uvědomuje výhody, které jim může prevence
bezpečnosti a ochrany zdraví jejich pracovníků přinést. Je otázkou, zda je praxe stejná jako
odpovědi, které organizace uvádějí ve výzkumech. Díky globalizaci je vývoj v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ovlivňován obrovským množstvím organizací.
České, evropské i mezinárodní organizace vydávají svá stanoviska, publikují stále nová
doporučení a plány. Je třeba, aby tato doporučení a plány organizace převzaly do své praxe,
jinak zůstanou pouhou teorií. Organizace by si měly uvědomovat, že lidé jsou možná tím
nejcennějším kapitálem, který mají. Proto by měly poskytovat svým pracovníkům bezpečné
a zdravé prostředí.
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