
____________________________________________________________ 
Systém ASPI - stav k 3.1.2017 do částky 186/2016 Sb. a 42/2016 Sb.m.s. 
352/2003 Sb. - o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců hasičských sborů - poslední stav textu  
 

352/2003 Sb.  
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY  
 

ze dne 17. září 2003  
 
o posuzování zdravotní zp ůsobilosti zam ěstnanc ů jednotek hasi čských záchranných sbor ů podnik ů a členů jednotek 

sbor ů dobrovolných hasi čů obcí nebo podnik ů  
 
 Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 
40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 
320/2002 Sb.:  
 

Preventivní zdravotní prohlídky  
 

§ 1  
 
 (1) Preventivní zdravotní prohlídkou se rozumí  
  
a) vstupní zdravotní prohlídka,  
  
b) periodická zdravotní prohlídka,  
  
c) mimořádná zdravotní prohlídka a  
  
d) výstupní zdravotní prohlídka.  
  
 (2) Při preventivní zdravotní prohlídce se posuzuje zdravotní způsobilost  
  
a) uchazeče o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen "uchazeč o zaměstnání") a 
zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, který činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku 
vykonává jako svoje zaměstnání (dále jen "zaměstnanec podniku"), a  
  
b) člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo člena jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen "člen 
jednotky").  
  
 (3) Při preventivní zdravotní prohlídce se vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzované osoby a z nároků 
kladených na činnost odpovídající funkci zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky podle přílohy č. 1 
k tomuto nařízení. Součástí preventivní zdravotní prohlídky je zjišťování anamnestických dat.  
  

§ 2  
 

Vstupní zdravotní prohlídka  
 
 (1) Vstupní zdravotní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání do pracovního nebo jiného 
obdobného poměru. Před přeřazením nebo jmenováním zaměstnance podniku do jiné funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení, ve které bude vykonávat činnost, pro niž je stanoven jiný požadavek na zdravotní způsobilost, se doplní vyšetření 
stanovená pro příslušnou kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.  
  
 (2) Vstupní zdravotní prohlídka člena jednotky se provede před zahájením výkonu činnosti1) v jednotce sboru 
dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku. Před určením člena jednotky k používání 
izolačního dýchacího přístroje (dále jen "nositel dýchací techniky") se doplní vyšetření stanovená pro kategorii I podle přílohy č. 
1 k tomuto nařízení.  
  
 (3) Při vstupní zdravotní prohlídce zaměstnance podniku a uchazeče o zaměstnání se provede komplexní fyzikální 
vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického 
vyšetření, dále orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. U zaměstnanců podniku 
zařazovaných do kategorií I a II podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se provede též odborné vyšetření neurologické, RTG plic, 
spirometrické a elektrokardiografické vyšetření a u zaměstnanců podniku zařazených do kategorie I též odborné oční a ORL 
vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení 
zdravotní způsobilosti.  
  
 (4) Při vstupní zdravotní prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního 
vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické 
vyšetření moči. Při posuzování zdravotní způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.2) U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření. Podle 
aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní 
způsobilosti.  
  

§ 3  



 
Periodická zdravotní prohlídka  

 
 (1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené do kategorií I a II 
podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou ročně v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního 
vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu a orientačního chemického vyšetření moči, dále zahrnuje 
vyšetření elektrokardiografické a spirometrické, laboratorní vyšetření glykemie a odborné vyšetření neurologické. Podle 
aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i jiná odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní 
způsobilosti.  
  
 (2) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené do kategorie III 
podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou za 5 let v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního 
vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientačního neurologického vyšetření a orientačního 
chemického vyšetření moči.  
  
 (3) Při periodické zdravotní prohlídce člena jednotky zařazeného do kategorie IV podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení 
se postupuje obdobně jako při vstupní zdravotní prohlídce podle § 2 odst. 4. Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se 
provádí jednou za 2 roky v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.2)  
  

§ 4  
 
 Při vstupní nebo periodické zdravotní prohlídce se vychází ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je 
zaměstnanec podniku, uchazeč o zaměstnání nebo člen jednotky registrován,3) anebo z výpisu z této dokumentace podle vzoru 
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Určená odborná vyšetření není nutné provádět, pokud lze využít výsledek 
předchozího odborného vyšetření, které bylo provedeno v období 90 dnů před zahájením vstupní nebo periodické zdravotní 
prohlídky.  
  

§ 5  
 

Mimo řádná zdravotní prohlídka  
 
 (1) Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance podniku nebo člena jednotky se provádí  
  
a) na jeho žádost,  
  
b) na podnět velitele jednotky požární ochrany,  
1. po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní neschopnost zaměstnance podniku delší než 6 týdnů nebo pracovní 
neschopnost člena jednotky delší než 3 měsíce a které je spojeno se zpochybněním jeho zdravotní způsobilosti z důvodu 
změny zdravotního stavu, který může ohrozit jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob při zásahu 
jednotky,  
2. jestliže utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo je v podezření z expozice nebezpečným či zdraví 
škodlivým látkám při zásahu jednotky požární ochrany, nebo  
  
c) na podnět ošetřujícího lékaře.  
  
 (2) Rozsah a náplň mimořádné zdravotní prohlídky stanoví podle aktuálního zdravotního stavu zaměstnance podniku 
nebo člena jednotky příslušný lékař uvedený v § 7.  
  

§ 6  
 

Výstupní zdravotní prohlídka  
 
 (1) Výstupní zdravotní prohlídka se provede u zaměstnance podniku nebo člena jednotky, který vykonává činnost v 
jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání,4) před 
skončením pracovního nebo jiného obdobného poměru.  
  
 (2) Při výstupní zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, 
sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná 
vyšetření, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že k nim došlo vlivem 
činnosti související s výkonem funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  
  

Organizace preventivních zdravotních prohlídek  
 

§ 7  
 
 (1) Preventivní zdravotní prohlídku zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky kromě člena 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede lékař 
zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.6)  
  
 (2) Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce 
nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován,3) na základě žádosti 
příslušné obce, která zřizuje jednotku požární ochrany.  
  
 (3) U zaměstnance podniku nebo uchazeče o zaměstnání se výsledky jednotlivých vyšetření zjištěné při preventivní 
prohlídce zaznamenávají do zdravotnické dokumentace vedené příslušným lékařem minimálně v rozsahu žádanky o lékařský 
posudek, uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.  



  
 (4) Příslušný lékař na základě preventivní zdravotní prohlídky vydá zaměstnanci podniku, uchazeči o zaměstnání 
nebo členu jednotky lékařský posudek,7) jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.  
  

§ 8  
 
 (1) V lékařském posudku se uvede zdravotní způsobilost zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena 
jednotky pro výkon činnosti v příslušné funkci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Omezení zdravotní způsobilosti, které 
uvede příslušný lékař v lékařském posudku, nemůže být u zaměstnance podniku nebo člena jednotky vykonávající činnost 
zařazenou do kategorie I podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení překážkou pro výkon činnosti.  
  
 (2) Lékařský posudek se zakládá do osobní dokumentace vedené o zaměstnanci podniku nebo členu jednotky.  
  

§ 9  
 

Zdravotní zp ůsobilost zam ěstnance podniku nebo uchaze če o zaměstnání  
 
 Zdravotní způsobilost se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů (dále jen "nemoc") uvedeného v příloze č. 5 k 
tomuto nařízení. Při tom se přihlédne k činnosti, kterou zaměstnanec podniku nebo uchazeč o zaměstnání vykonává ve funkci 
uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.  
  

§ 10  
 

Zdravotní zp ůsobilost člena jednotky  
 
 Za zdravotně způsobilého se považuje člen jednotky, u něhož nebyla zjištěna nemoc podle seznamu uvedeného v 
příloze č. 5 k tomuto nařízení.  
  

Společná, přechodná a záv ěrečná ustanovení  
 

§ 11  
 
 (1) U příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky, který je současně členem jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, se preventivní zdravotní prohlídka podle tohoto nařízení neprovádí; je-li zaměstnanec podniku 
současně členem jednotky dobrovolných hasičů obce, provede se preventivní zdravotní prohlídka podle ustanovení tohoto 
nařízení týkajících se zaměstnance podniku. Preventivní zdravotní prohlídka se však provede vždy, pokud jako člen jednotky 
dobrovolných hasičů vykonává činnost, která na zdravotní způsobilost klade vyšší nároky než činnost, jež vykonává v 
pracovním nebo obdobném poměru.  
  
 (2) Kopie lékařského posudku vydaného na základě předepsané preventivní prohlídky příslušníka Hasičského 
záchranného sboru České republiky nebo zaměstnance podniku podle tohoto nebo zvláštního právního předpisu8) se zakládá 
do osobní dokumentace vedené o členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.  
  

§ 12  
 
 Pro provádění preventivních zdravotních prohlídek a při posuzování zdravotní způsobilosti se pro zdravotnickou 
dokumentaci použijí vzory uvedené v přílohách č. 2 až 4 k tomuto nařízení.  
  

§ 13  
 
 (1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku se podle tohoto nařízení provede poprvé v roce 2005.  
  
 (2) První periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se uskuteční nejpozději v den, kdy mu vznikne nárok na 
preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,2) nejpozději však v roce 2005.  
  

§ 14  
 

Účinnost 
 
  

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.  
 

Předseda vlády:  
 

PhDr. Špidla v. r.  
 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:  
 

Mgr. Gross v. r.  
 

Příl.1 
Seznam funkcí  

 
 
 



        A. Jednotka hasi čského záchranného sboru podniku  
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
Pořadové   Funk ční za řazení zam ěstnance       Činnost vykonávaná zam ěstnancem                       
Kategorie pro posouzení  
číslo                podniku                              podniku                                   
zdravotní zp ůsobilosti  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
1.         Hasi č, starší hasi č                Provád ění záchranných a likvida čních prací 
spojených  
--------------------------------------------  s nár azovou zvýšenou fyzickou i psychickou 
zát ěží,  
2.         Hasi č - technik chemickotechnické  pobytem v prost ředí s výskytem škodlivin a 
kou ře,  
                   služby                     s častým použitím izola čních dýchacích p řístroj ů 
a 
           Hasi č - chemik                     ochranných od ěvů, s ob časným použitím od ěvů 
proti  
--------------------------------------------  sálav ému teplu a ohni a ochranných 
protichemických  
3.         Hasi č - technik strojní služby     od ěvů.                                                          
I.  
           Hasi č - strojník                   Práce ve venkovním pr ost ředí, se st řídáním 
velkých  
--------------------------------------------  výkyv ů teplot, práce ve vlhku a prachu. Možná 
práce  
4.         Velitel družstva                   ve vý škách a nad volnou hloubkou a podle 
specializace  
--------------------------------------------  řízení požární techniky p ři zásahu či práce pod  
5.         Velitel čety                       vodní hladinou.  
-------------------------------------------- 
6.         Velitel sm ěny  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
7.         Vedoucí chemickotechnické služby   Práce  p řevážn ě administrativního a organiza čního  
--------------------------------------------  chara kteru. Pravd ěpodobnost ú časti p ři 
záchranných  
8.         Vedoucí strojní služby             a lik vida čních pracích z hlediska řízení t ěchto  
--------------------------------------------  prací  a poskytování zabezpe čovacích a 
konzultantských          II.  
9.         Velitel stanice                    služe b spojených s nárazovou zvýšenou psychickou  
--------------------------------------------  zát ěží. Ob časné používání izola čních dýchacích  
10.        Zástupce velitele jednotky         p řístroj ů a ochranných od ěvů, výjime čné použití 
oděvů 
           hasi čského záchranného sboru       proti sálavému teplu a ohni a ochranných  
           podniku                            proti chemických od ěvů.  
-------------------------------------------- 
11.        Velitel jednotky hasi čského  
           záchranného sboru podniku  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
12.        Zam ěstnanci podniku, na které se   P řevážn ě administrativní práce nebo mén ě náro čné  
           nevztahuje vý čet funkcí od         manuální práce s omezenou fyzi ckou a psychickou  
           po řadového čísla 1 do po řadového   zát ěž.                                                        
III.  
           čísla 11  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
 
 
 B. Jednotka sboru dobrovolných hasi čů obce nebo jednotka sboru  
                   dobrovolných hasi čů podniku  
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
Pořadové   Funk ční za řazení člena jednotky    Činnost vykonávaná členem jednotky                    
Kategorie pro posouzení  
číslo                                                                                               
zdravotní zp ůsobilosti  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
1.         Hasi č, starší hasi č                P říležitostné provád ění mén ě náro čných 
záchranných  
--------------------------------------------  a lik vida čních prací, s omezenou fyzickou a 
psychickou  



2.         Hasi č - strojník                   zát ěží. Možná práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou,          VI.  
--------------------------------------------  podle  specializace řízení požární techniky p ři 
zásahu.  
3.         Hasi č - technik                    Práce ve venkovním pr ost ředí, ob čas v prost ředí 
s  
--------------------------------------------  vyšší mi výkyvy teploty, práce ve vlhku a prachu.  
4.         Velitel družstva  
-------------------------------------------- 
5.         Velitel jednotky  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
6.         Funkce 1 až 5 vykonávané s         Jako u funkce po řadové číslo 1 až 5 s použitím  
           použitím dýchací techniky -        dýcha cí techniky a se zvýšenou fyzickou a 
psychickou            I.  
           nositel dýchací techniky           zát ěží, používání ochranných protichemických 
oděvů.  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------------ 
  
  
  

Příl.2 
VZOR VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE  

 
 
 
u registrujícího praktického léka ře 
 
 .................................................. ......................................  
 
v ................................................. ......................................  
 
Uchaze č o zam ěstnání............................................. ....datum nar...........  
 
Trvalý pobyt....................................... ......................................  
 
zaměstnání............................................. .................................. 
 
 
který pat ří  (pat řil) do Vaší pé če  se uchází o zam ěstnání  u hasi čského záchranného sboru  
podniku/v  jednotce sboru  dobrovolných hasi čů   podniku*). Protože  k p řijetí  jsou podle  
nařízení vlády č.  352/2003 Sb.  stanoveny  konkrétní požadavky na zdravotní stav u chaze če o  
zaměstnání, žádá léka ř závodní preventivní pé če o zodpov ězení t ěchto otázek:  
 
1. Výskyt nemocí v rodin ě uchaze če o zam ěstnání, zam ěřit se p ředevším na výskyt duševních,  
   nervových nemocí a nemocí srdce a cév  
 
 .................................................. ......................................  
 
 .................................................. ......................................  
 
2. Jmenovaný prod ělal nebo se eventuáln ě lé čil (lé čí) na n ěkterou z t ěchto nemocí:  
 
- Hypertenzní nemoc (stadium)...................... ......................................  
- Jiná cévní onemocn ění................................................. .................  
- Nemoci žaludku nebo dvanácterníku................ ......................................  
- Prognosticky závažné nespecifické st řevní zán ěty.......................................  
- Onemocn ění žláz s vnit řní sekrecí......................................... .............  
- Krevní nemoci.................................... ......................................  
- Hepatitida typu A,B.............................. ......................................  
- Revmatická hore čka................................................. ....................  
- TBC všech forem a orgán ů................................................... ............  
- Onemocn ění plic a pr ůdušek.............................................. ...............  
- Srde ční vady, onemocn ění v ěnčitých tepen........................................ .......  
- Nemoci spojené se srde ční nedostate čností..............................................  
- Nemoci jater a žlu čových cest......................................... .................  
- Nemoci ledvin a mo čových cest......................................... .................  
- Nemoci páte ře a kloub ů a ostatní nemoci nebo vrozené vady páte ře.......................  
- Kožní onemocn ění................................................. ......................  
- Onemocn ění nervové soustavy a jiné ložiskové nemoci mozku a  míchy......................  
- Psychické poruchy a nemoci....................... ......................................  
- Epilepsie........................................ ......................................  
- Jiná záchvatová onemocn ění................................................. ............  
- Chronické onemocn ění o ční................................................. .............  
- Refrak ční vady, síla - korekce............................ .............................  



- Chronické  nemoci vestibulárního aparátu......... ......................................  
- Opakované  hnisavé zán ěty st ředouší............................................. .......  
- Gynekologické onemocn ění................................................. ..............  
- Používání omamných a psychotropních látek, alkoho lu....................................  
- Alergie.......................................... ......................................  
- Závažná infek ční onemocn ění................................................. ...........  
- Jiná d ůležitá sd ělení............................................... ...................  
 
--------------------- 
*) nehodící se škrtn ěte  
 
3. O čkování - TAT, nebo jiné o čkování (ch řipka, klíš ťová meningoencefalitida aj.):......  
 
4. Úrazy:.......................................... ......................................  
 
5. Prod ělané operace:...................................... ..............................  
 
6. Dispenzarizace (uvede se - pro které onemocn ění, od kterého roku a zda u registrujícího  
   praktického léka ře nebo specialisty):  
 
   ................................................ ......................................  
 
7. Pracovní  neschopnost pro  nemoc a  úraz  za  po slední rok  p řed zpracováním  výpisu ze  
   zdravotnické dokumentace (Dg. a doba pracovní ne schopnosti)  
 
   ................................................ ......................................  
 
8. Pokud  máte  ke  dni  zpracování  výpisu  ze  zd ravotnické  dokumentace k dispozici RTG  
   vyšet ření hrudních orgán ů ne starší 90 dn ů, poznamenejte výsledek v četn ě data, kdy bylo  
   toto vyšet ření provedeno.  
 
   ................................................ ......................................  
 
9. V sou časné dob ě užívané léky:..................................... ....................  
 
 
                                ................... .....................................  
                                Datum, razítko a po dpis registrujícího praktického léka ře 
  

Příl.3 
VZOR 

 
 
 
------------------------------------ 
Razítko odesílajícího zam ěstnavatele  
 
                   Žádanka o léka řský posudek  
 
uchaze če o zam ěstnání-zam ěstnance podniku- člena jednotky*                      č.funkce   
kategorie    podpis vedoucího  
                                                                                                         
zaměstnance  
 
Vedoucí  zam ěstnanec s  personální pravomocí  vyzna čí p řed  p ředáním žádanky  zam ěstnanci 
číslo  funkce a  kategorii pro  
posouzení zdravotní zp ůsobilosti v  souladu se seznamem funkcí v jednotce podle  přílohy  č.  1 
nařízení vlády č. 352/2003  
 Sb. , vypíše v  bodu 1 základní identifikační data  o uchazeči o zaměstnání -  zaměstnanci - členu jednotky a  potvrdí je 
svým podpisem.  
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
      P říjmení, jméno, titul                                                             Datum 
narození  
                                                                                         -----
-------------------------  
                                                                                         Místo 
narození  
1.  ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
      Trvalý pobyt  
 
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
      Naposledy vykonávané zam ěstnání**                                             P ůvodní 



povolání**  
 
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
      Dosažené vzd ělání**  
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
                                                  R odinná anamnéza**  
2.  ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
                    Rok narození    Zdravotní stav, jmenovit ě nemoci                 U 
zemřelých  
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
      otce                                                               Rok úmrtí      
Pří čina smrti  
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
      matky  
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
      sourozenc ů 
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
 
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
      Prod ělaná závažná onemocn ění, úrazy,                                          Ano    
(Kolik ?)  
3.    operace, zda a kdy lé čen v nemocnici,                             Kou říte ? ------------
-------  
      zda byl v dispenzární pé či nebo  
      sledován v odborné poradn ě nebo na                                Pijete  
      odborném pracovišti***                                            alkohol.    Ano    
(Jaké ?)  
--------------------------------------------------- -------------------- nápoje ?  ------------
-------  
      Sou časné zdravotní obtíže                                                     Ne  
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
4.    Všechny užívané léky a údaje o používání omam ných  
      a psychotropních látek  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
      Jméno zvoleného praktického léka ře, u kterého je  
5.    zam ěstnanec podniku registrován (v četn ě místa  
      p ůsobení léka ře)  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
 
 
Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správn ě a úpln ě odpov ěděl.  
 
--------------------------                                                                           
-----------------  
       Datum                                                                                               
Podpis  
 
 
 
 *)    Nehodící se škrtn ěte  
 **)   U zam ěstnance podniku se vypl ňuje pouze p ři vstupní prohlídce, u člena jednotky vždy.  
 ***)  Vypl ňuje se p ři vstupní prohlídce, u dalších prohlídek pouze v p řípad ě zm ěn.  
 
                                                         Vzor  
 
                                   Záznam ve zdravo tnické dokumentaci vedené léka řem 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
      Komplexní fyzikální vyšet ření   Výška...........  TK............    Léka ř závodní 
preventivní  Poznámky:  
1.    se zam ěřením na hlavu, krk,     cm                                  pé če nebo praktický 



léka ř: ------------------  
      hrudník plíce, srdce, orgány    ------------- ----------------------  
      dutiny b řišní, štítnou žlázu    Hmotnost........  TF........ ....  
      mízní uzliny, páte ř a horní     kg  
      a dolní kon četiny. Orienta ční   -----------------------------------  
      vyšet ření zraku, sluchu, k ůže  
      a orienta ční neurologické  
      vyšet ření  
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
      RTG nález hrudních orgán ů                                           Odborný léka ř:             
Obligatorn ě p ři  
2.    (pokud v posledních 3                                               identifikace léka ře        
vstupní prohlídce  
      m ěsících nebylo provedeno)                                                                     
zaměstnance podniku  
                                                                                                     
a uchaze če o  
                                                                                                     
zaměstnání u  
                                                                                                     
kategorie I a  
                                                                                                     
II. *)  
 
 
 
    ----------------------------------------------- -------------------------------------------
-------------------------  
      Spirometrické vyšet ření                                             Lék ař závodní              
Obligatorn ě p ři  
3.                                                                        preventivní pé če 
nebo      vstupní a  
                                                                          praktický léka ř, 
pokud     periodické  
                                                                          má p řístrojové 
vybavení    prohlídce u  
                                                                          jinak odborný léka ř        
kategorie I a  
                                                                                                     
II. *)  
 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
4.    Vyšet ření neurologické                                              Odborný léka ř:             
Obligatorn ě p ři  
                                                                          identifikace léka ře        
vstupní a  
                                                                                                     
periodické  
                                                                                                     
prohlídce  
                                                                                                     
zaměstnance  
                                                                                                     
podniku a uchaze če 
                                                                                                     
o zam ěstnání u  
                                                                                                     
kategorie I a II*)  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
5.    Vyšet ření o ční (vždy:                                               Odborný léka ř:             
Obligatorn ě p ři  
      visus naturalis, visus                                              identifikace léka ře        
vstupní prohlídce  
      s korekcí, barvocit,                                                                           
zaměstnance  
      perimetr)                                                                                      
podniku a uchaze če 



                                                                                                     
o zam ěstnání  
                                                                                                     
kategorie I.*)  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
6.    Vyšet ření ORL (ušní a                                               Odborný léka ř:             
Obligatorn ě p ři  
      ústrojí rovnováhy,                                                  identifikace léka ře        
vstupní prohlídce  
      audiometrické vyšet ření,                                                                       
zaměstnance a  
      nosní a kr ční, řeči a                                                                          
uchaze če o  
      hlasu)                                                                                         
zaměstnání  
                                                                                                     
kategorie I.*)  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
7.    Vyšet ření laboratorní:                                              Laboratorní výsledky       
Obligatorn ě p ři  
      -krevní obraz, glykémie,                                            s razítkem 
pracovišt ě      prohlídce  
      -analýza mo či chemicky                                              a podpis léka ře v          
zaměstnance  
                                                                          v p říloze:                 
podniku a uchaze če 
                                                                                                     
o zam ěstnání;  
                                                                                                     
Při periodické  
                                                                                                     
prohlídce  
                                                                                                     
zaměstnance  
                                                                                                     
podniku u  
                                                                                                     
kategorie I a  
                                                                                                     
II se provede  
                                                                                                     
glykémie a analýza  
                                                                                                     
moči chemicky, u  
                                                                                                     
kategorie III  
                                                                                                     
jen analýza mo či  
                                                                                                     
chemicky.  
                                                                                                     
Při vstupní a  
                                                                                                     
periodické  
                                                                                                     
prohlídce člen ů 
                                                                                                     
jednotky se  
                                                                                                     
provede analýza  
                                                                                                     
moči chemicky.*)  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
8.    Elektro-kardiografické                                              Odborný léka ř:             
Obligatorn ě p ři  
      vyšet ření (EKG)                                                     identifikace léka ře        
vstupní a  
                                                                                                     
periodické  
                                                                                                     
prohlídce u  
                                                                                                     
kategorie I a II*)  
--------------------------------------------------- -------------------------------------------



------------------------- 
9.    Jiná odborná vyšet ření                                              Od borný léka ř:             
*)  
                                                                          identifikace léka ře 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------- 
 
 
  

Příl. 4  
 

VZOR 
 

LÉKAŘSKÝ POSUDEK 
 
na  základ ě  -  vstupní  -  periodické  -  mimo řádné  - výstupní*)  
zdravotní prohlídky provedené v souladu s  § 1 až 6  na řízení vlády  
č.  352/2003  Sb. , o posuzování  zdravotní zp ůsobilosti zam ěstnanc ů 
jednotek  hasi čských záchranných  sbor ů podnik ů  a člen ů  jednotek  
sbor ů dobrovolných hasi čů obcí nebo podnik ů.  
 
Posuzovaný(á).......................datum narození. ...............  
 
zařazený(á)/p říjímaný(á)*) na funkci............................. .  
v jednotce hasi čského  záchranného sboru podniku  - jednotce sboru  
dobrovolných hasi čů podniku/obce*) je  
 
a) zdravotn ě zp ůsobilý(á)/ k výkonu činnosti v uvedené funkci  
b) zdravotn ě nezp ůsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci  
c) zdravotn ě zp ůsobilý(á) k výkonu činnosti v uvedené funkci jen s  
   tímto omezením  
 
   ................................................ ...............  
 
                            Pou čení:  
 
     Podle ustanovení  § 77 zákona č.  20/1966 Sb. , o pé či o zdraví  
lidu, ve  zn ění pozd ějších p ředpis ů,  je možno podat  proti tomuto  
posudku do  15 dn ů ode  dne jeho prokazatelného  obdržení návrh na  
jeho p řezkoumání. Návrh se podává písemn ě vedoucímu zdravotnického  
zařízení prost řednictvím léka ře, který tento posudek vydal.  
 
V.................dne..........    ................ ..............  
                                      Razítko a pod pis léka ře 
 
     Posuzovaná  osoba a  zam ěstnavatel se  seznámil s  posudkem a  
poučením,  posudek   je  ur čen  zam ěstnavateli   nebo  z řizovateli  
jednotky požární ochrany.  
 
Dne...................             ................ ...............  
                                       Podpis posuz ované osoby  
 
Dne...................             ................ ...............  
                                       Za zam ěstnavatele/obec*)  
--------------------------- 
*) nehodící se škrtn ěte  
  

Příl.5 
Seznam nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkov ý závěr  

 
Kategorie I podle p řílohy č. 1  

  
- nemoci vylučující směnný nebo nepravidelný režim nebo práci v nepříznivých klimatických podmínkách,  
  
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost,  
  
- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo vylučující jejich zátěž  
  
- nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,  
  
- nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,  
  
- nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu nebo omezující jeho funkci,  
  
- poruchy krvetvorby omezující výkonnost, závažné krvácivé stavy,  



  
- nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus vylučující zátěž organismu,  
  
- chronické nemoci jater (chronická hepatitis) vylučující zátěž,  
  
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, 
onemocnění s možnými stavy bezvědomí,  
  
- vertigo jakékoliv etiologie,  
  
- poruchy sluchu a vestibulárního aparátu znemožňující orientaci v prostoru a komunikaci za ztížených podmínek, stavy po 
chronických onemocněních středního ucha,  
  
- nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž,  
  
- poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za 
ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání 
kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pracovní pomůcky s korekcí,  
  
- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci,  
  
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog,  
  
- gynekologické nemoci znemožňující zátěž organismu a práci za ztížených podmínek.  
  

Kategorie II podle p řílohy č. 1  
  
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost,  
  
- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, 
pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,  
  
- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,  
  
- závažné nemoci dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických, vylučující fyzickou zátěž a zátěž chemickými látkami a 
alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,  
  
- nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud 
nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,  
  
- závažné nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, 
pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,-vertigo jakékoliv etiologie,  
  
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, 
onemocnění s možnými stavy bezvědomí,  
  
- závažné poruchy sluchu, poruchy vestibulárního aparátu; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud 
nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,  
  
- závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud 
nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,  
  
- závažné poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a 
za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi; zjištění takového onemocnění nebrání 
výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,  
  
- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci,  
  
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané požívání alkoholu nebo drog.  
  

Kategorie III podle p řílohy č. 1  
  
- závažné nemoci vylučující běžnou zátěž, pokud nároky práce v konkrétních podmínkách nevyžadující další omezení.  
  

Kategorie IV podle p řílohy č. 1  
  
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost, pokud nelze zátěž 
vyloučit,  
  
- závažné nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž,  
  
- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění 
takového onemocnění nebrání výkonu činnosti, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,  
  
- závažné nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění 



takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,  
  
- závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž, pokud středně velkou zátěž nelze vyloučit,  
  
- diabetes mellitus, pokud je komplikován opakovaným výskytem hyperglykemických nebo hypoglykemických příhod až komat,  
  
- vertigo jakékoliv etiologie, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,  
  
- záchvatové stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, nemoci s možnými stavy bezvědomí, pokud nelze vyloučit činnosti ve 
výškách nebo v nebezpečí úrazu,  
  
- závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména 
refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček 
nebo možnosti použít osobní ochranné pomůcky s korekcí, pokud nelze vyloučit občasné práce v kategorii I nebo činnosti ve 
výškách nebo v nebezpečí úrazu,  
  
- závažné duševní nemoci a poruchy chování,  
  
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog.  
  
____________________ 
 
  
1) § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.  
  
2) § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.  
  
3) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.  
  
4) § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.  
  
5) § 65 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.  
  
6) § 9 odst. 2 a § 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.  
  
§ 18a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.  
  
 § 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.  
  
7) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  
  
8) Vyhláška č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České 
republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve znění vyhlášky č. 297/2002 Sb. 


