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VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2012

o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost
k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka
a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku
(vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializo-
vané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona
č. 189/2008 Sb., a podle § 90 odst. 2 písm. f) zákona
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytová-
ním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolá-
ních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví seznam nemocí, stavů nebo
vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost
k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta,
nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného od-
borného pracovníka (dále jen „posuzovaná osoba“),
obsah lékařských prohlídek posuzované osoby a náleži-
tosti lékařského posudku k výkonu povolání posuzo-
vané osoby.

§ 2

Seznam nemocí, stavů nebo vad

Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují
nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povo-
lání, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Obsah lékařských prohlídek

Obsahem lékařských prohlídek posuzované osoby
je

a) rozbor údajů

1. anamnestických s cíleným zaměřením zejména
na výskyt dědičných nemocí, které mohou

ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povo-
lání,

2. o dosud prodělaných onemocněních a úrazech,

3. o dlouhodobém užívání léčiv nebo jejich kom-
binací,

4. o užívání alkoholu a psychoaktivních látek a

5. z pracovní anamnézy,

b) hodnocení anamnestických údajů ve zdravotnické
dokumentaci vedené

1. o posuzované osobě jejím registrujícím posky-
tovatelem zdravotních služeb v oboru všeobec-
né praktické lékařství,

2. poskytovatelem pracovnělékařských služeb, po-
případě hodnocení závěru lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských
služeb, je-li posuzovaná osoba zaměstnancem,

c) komplexní fyzikální vyšetření včetně orientační-
ho vyšetření sluchu, zraku a kůže a orientačního
neurologického vyšetření se zaměřením na zjištění
nemocí, stavů nebo vad uvedených v příloze č. 1
k této vyhlášce,

d) základní chemické vyšetření moče a

e) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem
za účelem posouzení zdravotního stavu z hlediska
nemocí, stavů nebo vad uvedených v příloze č. 1
k této vyhlášce, jestliže to zdravotní stav posuzo-
vané osoby vyžaduje nebo je podezření na tako-
vou nemoc, stav nebo vadu; pokud jde o provedení
odborného vyšetření za účelem posouzení zdra-
votního stavu z hlediska nemocí, stavů nebo vad
uvedených v příloze č. 1 části B, musí být ze zá-
věru odborného vyšetření provedeného lékařem se
specializovanou způsobilostí v příslušném oboru
zřejmé, že nastala úzdrava nebo remise anebo je
prováděna klinicky uspokojivá udržovací nebo
profylaktická léčba, která umožňuje i nadále vý-
kon zdravotnického povolání.
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§ 4

Náležitosti lékařského posudku

(1) Ze závěru lékařského posudku musí být
zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který
je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpů-
sobilá nebo zdravotně způsobilá s omezením. Lékařský
posudek neobsahuje diagnózu.

(2) Náležitosti lékařského posudku jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 271/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 271/2012 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. srpna 2012

o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena v období od 16. 7. 2012 do 31. 7. 2012 tato
kolektivní smlouva vyššího stupně a Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 20. 6. 2012 na období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2016 mezi
smluvními stranami

Svazem bank a pojišťoven

a

Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice,
uzavřený dne 28. 6. 2012 na léta 2010–2012 mezi smluvními stranami

Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství

a

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České repu-

blice.

Ministr:

v z. Bc. Šiška, MBA, v. r.
1. náměstek
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