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Tento metodický list shrnuje lhůty periodických pracovnělékařských prohlídek stanovených 
vyhláškou č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, 
zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy. 

Práce dle zařazení (obecně) 
Lhůty prohlídek 

do 50 let nad 50 let 

Práce zařazené do kategorie 1 

(viz § 11, odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 
6 4 

Práce zařazené do kategorie 2 

(viz § 11, odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 
4 2 

Práce zařazené do kategorie 2R a 3 

(viz § 11, odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 
2 2 

Práce zařazené do kategorie 4 

(viz § 11, odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 
1 1 

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

(viz § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) 

nejpozději v den 
dovršení 65 let, 

68 let a poté každé 
2 roky 

Práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr – prohlídky se vykonávají pokud: 

a) je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod 
opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně 
vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické 
prohlídky pro zaměstnance pracující v pracovním poměru, 
popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo 

b) zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. 

(viz § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

ve lhůtě dle 
kategorie, do které je 
daná práce zařazena 
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Práce s rizikem ohrožení zdraví  
Lhůty prohlídek 

do 50 let nad 50 let 

1) Práce ve školách, školských zařízeních podle školského zákona, ve 
zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb, 
v zařízeních obdobného charakteru, mimo objekty, kde není 
obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty. Dále práce 
poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí 
osob.  

(viz bod 1, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

2) Činnosti epidemiologicky závažné (provozování stravovacích 
služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba 
kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, 
provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, 
kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních 
služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže).  

(viz bod 2, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

3) Obsluha a opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha 
transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, 
důlních těžkých strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá 
obsluha nákladních výtahů.  

(viz bod 3, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

4) Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha 
vysokozdvižných vozíků.  

(viz bod 4, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

5) Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 
zákona č. 361/2000 Sb., pokud je tato činnost vykonávána jako 
obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce 
přepravovány další osoby (tzv. řidiči referenti).  

(viz bod 5, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

6 

(kat. 1) 

4 

(kat. 2,3,4) 

4 

(kat. 1) 

2 

(kat. 2,3,4) 

6) Obsluha řídících center a velínů velkých energetických zdrojů 
včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by 
mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným 
ekologickým následkům. 

(viz bod 6, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 
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7) Nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha 
kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen 
se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 
kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic 
technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladících 
zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy 
vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických 
zařízení podle zvláštního právního předpisu. 

(viz bod 7, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

8) Práce v hlubinných dolech.  

(viz bod 8, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 
2 1 

9) Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním 
předpisem stanoveno použití OOPP proti pádu. 

(viz bod 9, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

10) Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů. 

(viz bod 10, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 
2 1 

11) Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech 
zahraničí. 

(viz bod 11, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

12) Práce s hlasovou zátěží 

(viz bod 12, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 
4 2 

13) Noční práce (práce zahrnující nejméně 3 hodiny výkonu práce 
v noční době, tj. mezi 22:00 a 6:00 hodin, v rámci 24 hodin po sobě 
jdoucí, a to v průměru alespoň jednou týdně v období 26 týdnů. 

(viz bod 13, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

2 2 

14) Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví 
v rámci prevence rizik v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, 
zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem PLS 
(pracovnělékařských služeb). 

(viz bod 14, část II. přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

4 2 

15) Mladiství zaměstnanci, žáci nebo studenti, kteří při praktickém 
vyučování nebo při praktické přípravě vykonávají rizikové práce 

(viz § 8 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) 

1x za 1 rok 
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Specifické práce (profese) 
Lhůty prohlídek 

do 50 let nad 50 let 

Řidiči motorových vozidel (z povolání) 

(viz § 87 zákona č. 361/2000 Sb.) 
2 1 

Osoby řídící drážní vozidlo  

(viz § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) 
2 1 

Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, 
které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují 
drážní dopravu a řídí se přitom tvarovými, světelnými a zvukovými 
znaky a návěstmi, nebo je dávají.  

(viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) 

3 1 

Osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na 
provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení 
obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy.  

(viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 101/1995 Sb.) 

4 2 

Osoby, které provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených 
technických zařízení.  

(viz § 2 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 101/1995 Sb.) 

5 2 

Řidiči „profesionálové“  

(viz § 87 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.) 
2 1 
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