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104

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob,
kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat

za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku
(vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Minister-
stvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 95 odst. 3
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, k provedení § 65 zákona o specifických zdra-
votních službách:

§ 1

Nemoci z povolání podle nařízení vlády, kterým
se stanoví seznam nemocí z povolání, (dále jen „naří-
zení vlády“)1) posuzují a uznávají poskytovatelé v obo-
ru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v po-
volení k uznávání nemocí z povolání podle zákona
o specifických zdravotních službách2) se ke dni zahá-
jení posuzování zdravotního stavu posuzované osoby
za účelem vydání lékařského posudku podle § 3 odst. 1
nachází

a) místo výkonu práce nebo služby, kde je důvodné
podezření, že posuzovaná osoba pracuje nebo na-
posledy pracovala za podmínek, jejichž vlivem po-
suzovaná nemoc z povolání vzniká, a základní pra-
covněprávní vztah, služební poměr nebo jiný ob-
dobný vztah (dále jen „pracovněprávní vztah“)
posuzované osoby k zaměstnavateli trvá,

b) sídlo nebo místo podnikání vysílajícího zaměstna-
vatele nebo místo usazení organizační složky nebo
podniku zaměstnavatele se sídlem mimo území
České republiky, a to v případě výkonu práce
nebo služby v zahraničí, pokud trvá pracovně-
právní vztah posuzované osoby k zaměstnavateli,
u které je důvodné podezření, že posuzovaná
osoba pracuje nebo pracovala za podmínek, jejichž
vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká,

c) adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby,
která již není v pracovněprávním vztahu k zaměst-
navateli a u které je důvodné podezření, že praco-
vala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná ne-
moc z povolání vzniká, nebo

d) sídlo nebo místo podnikání vysílajícího zaměstna-
vatele nebo místo usazení organizační složky nebo
podniku zaměstnavatele se sídlem mimo území
České republiky, je-li důvodné podezření, že po-
suzovaná osoba žijící v zahraničí, která již není
v pracovněprávním vztahu k tomuto zaměstnava-
teli, pracovala naposledy za podmínek, jejichž vli-
vem nemoci z povolání vznikají.

§ 2

Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla
uznaná za nemoc z povolání podle nařízení vlády, na-
dále uznat za nemoc z povolání, jsou uvedeny v příloze
k této vyhlášce. Tyto podmínky se zjišťují na základě
posouzení zdravotního stavu posuzované osoby a vý-
sledků odborných vyšetření vyžádaných nebo prove-
dených poskytovatelem v oboru pracovní lékařství, po-
kud je to důvodné.

§ 3

(1) Lékařský posudek o uznání nemoci z povolání,
o neuznání nemoci za nemoc z povolání nebo o ukon-
čení nemoci z povolání (dále jen „posudek o nemoci
z povolání“) poskytovatel v oboru pracovní lékařství
prokazatelně předá

a) zaměstnavateli, u něhož posuzovaná osoba praco-
vala naposledy před zjištěním nemoci z povolání
za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká,
nebo před zjištěním nemoci neuznané jako nemoc
z povolání, nebo

b) jinému subjektu, který poskytuje peněžité plnění
související s nemocí z povolání; subjektu, který
poskytuje peněžité plnění související s nemocí
z povolání, se nepředává posudek o neuznání ne-
moci z povolání.

(2) Posudek o nemoci z povolání, u kterého na-
staly podle zákona o specifických zdravotních službách
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1) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
2) § 66 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.



právní účinky3), předá poskytovatel v oboru pracovní
lékařství bez zbytečného odkladu

a) registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné
praktické lékařství,

b) příslušnému poskytovateli pracovnělékařské služ-
by, jde-li o zaměstnance,

c) příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
nebo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost
u onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti
s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními
látkami, a to v případě, kdy byl příslušný orgán
nebo úřad požádán o ověření podmínek vzniku
nemoci z povolání; posudek o ukončení nemoci
z povolání se příslušnému orgánu nebo úřadu ne-
předává,

d) zdravotní pojišťovně, u které je posuzovaná osoba
pojištěna, s výjimkou posudku o neuznání nemoci
z povolání.

§ 4

Posudek o nemoci z povolání obsahuje

a) náležitosti podle jiného právního předpisu stano-
vícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumen-
tace4),

b) identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla pod-
nikatele nebo organizační složky zahraniční
osoby na území České republiky, identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, je li zaměstnava-
telem právnická osoba,

2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě
jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo adresu místa hlášeného přechodného po-
bytu na území České republiky nad 90 dnů
nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na
území České republiky nebo bydliště v cizině,
je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační
složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměst-
navatelem stát, kraj nebo obec,

c) datum

1. zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při
kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění

uznané později za nemoc z povolání, a to ve
stupni závažnosti poruchy, pokud je stanoven
nařízením vlády,

2. učinění závěru, že nemoc splňuje podmínky, za
nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání,
jde-li o ukončení nemoci z povolání, nebo

3. učinění závěru, že nemoc nesplňuje podmínky
pro uznání za nemoc z povolání,

d) označení příslušné kapitoly a položky seznamu
nemocí z povolání podle nařízení vlády, jde-li o ne-
moc uvedenou v písmenu c) bodě 1.

§ 5

Podle § 1 až 4 se postupuje obdobně, jde-li o po-
suzování a uznávání ohrožení nemocí z povolání.

§ 6

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup
při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam
zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uzná-
vají.

2. Vyhláška č. 38/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uzná-
vání nemocí z povolání a vydává seznam zdravot-
nických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

3. Vyhláška č. 250/2007 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uzná-
vání nemocí z povolání a vydává seznam zdravot-
nických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve
znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.

4. Vyhláška č. 53/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uzná-
vání nemocí z povolání a vydává seznam zdravot-
nických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve
znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/
/2007 Sb.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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3) § 44 odst. 4 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.
4) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.



Příloha k vyhlášce č. 104/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2012

o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy
stanoví podle § 47 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/
/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

§ 1

Ledové celiny se rozrušují ve veřejných přístavech

a) Děčín – v části přístav Děčín-Rozbělesy,

b) Ústí nad Labem – v části přístav Ústí nad Labem –

Krásné Březno,

c) Praha-Smíchov.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2012.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.

Ministr dopravy:

Mgr. Dobeš v. r.
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