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ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VÝBĚRU ŽÁDOSTI

VÝZVA

k podání žádosti o udělení povolení k uznávání nemocí z povolání 
nebo ohrožení nemocí z povolání

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 146 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá zájemce oprávněné 
k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství k podání žádosti o udělení 
povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání (dále jen „nemoci 
z povolání").

Žádosti se předkládají Ministerstvu zdravotnictví, sekci ochrany a podpory veřejného zdraví, 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to do 31. 12. 2022 včetně. V případě pochybností 
je rozhodné datum předání žádosti k poštovní přepravě.

Územím, pro které mají být zdravotní služby poskytovány, jsou:

a) Hlavní město Praha
b) Ústecký kraj
c) Jihočeský kraj
d) Plzeňský kraj
e) Karlovarský kraj
f) Liberecký kraj
g) Královéhradecký kraj
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h) Pardubický kraj
i) Kraj Vysočina
j) Jihomoravský kraj
k) Olomoucký kraj

Žadatel k žádosti přiloží, ve smyslu § 66 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., následující 
podklady:

a) identifikační údaje poskytovatele,
b) kopii oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství,
c) rozsah a objem zdravotních služeb, které je schopen zajistit, a jejich minimální personální 
zabezpečení,
d) dobu poskytování pracovnělékařských služeb, která musí trvat nejméně 5 let,
e) technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení,
f) počet provedených jednotlivých odborných vyšetření a počet posuzovaných osob ve 
vztahu k nemocem z povolání za poslední 3 roky před podáním žádosti, pokud tuto činnost 
v minulosti vykonával.

Žadatel v žádosti rovněž uvede, pro jaká území hodlá zdravotní služby poskytovat. Žádost 
se podává pro každé území zvlášť.

Požadavky na rozsah a objem požadovaných zdravotních služeb jsou stanoveny 
následovně:

a) rozsah požadovaných služeb musí odpovídat spektru nemocí z povolání a ohrožení 
nemocí z povolání hlášených na jednotlivých územích, pro která mají být předmětné 
zdravotní služby poskytovány.

b) objem poskytovaných zdravotních služeb musí odpovídat průměrnému počtu 
uznaných nemocí z povolání a uznaných ohrožení nemocí z povolání, na 
jednotlivých územích, pro která mají být předmětné zdravotní služby poskytovány, a 
to za kalendářní období 2013-2019, včetně kapacitní rezervy pro výkony 
a vyšetření, která se provádějí v souvislosti posuzováním nemocí z povolání, ale 
nevedou k závěru, že jde o nemoc z povolání či ohrožení nemocí z povolání,

c) objem poskytovaných zdravotních služeb musí pro jednotlivá území, pro která mají 
být předmětné zdravotní služby poskytovány, současně odpovídat také potřebám 
sledování vývoje zdravotního stavu osob s uznanou nemocí z povolání nebo 
ohrožením nemocí z povolání.
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(Data potřebná pro odhad rozsahu a objemu požadovaných zdravotních služeb jsou 
k dispozici na webových stránkách Státního zdravotního ústavu Praha 
http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani- 
v-ceske-republice)

Ministerstvo zdravotnictví, po posouzení podkladů v žádostech jednotlivých žadatelů 
a skutečností v nich uvedených vyřadí poskytovatele, kteří nevyhověli podmínkám 
vymezeným § 66 zákona č. 373/2011 Sb., a u ostatních určí pořadí ve vztahu k území, pro 
které mají být zdravotní služby poskytovány. Kritérii pro určování pořadí žadatelů jsou 
kvalifikační předpoklad, doba a rozsah praxe a rozsah služeb, které jsou nabízeny. Povolení 
k uznávání nemocí z povolání se udělí poskytovateli v oboru pracovní lékařství, jehož 
žádost nejlépe odpovídá stanoveným požadavkům a kterého určí, pro Hlavní město Prahu, 
Ústecký kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Olomoucký kraj, 
odborná komise jako prvního v pořadí.

Ve smyslu § 66 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., ministerstvo může udělit povolení 
k uznávání nemocí z povolání na základě určeného pořadí pouze poskytovateli, který 
poskytuje pracovnělékařské služby po dobu nejméně 5 let a u něhož posuzování a uznávání 
nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se 
zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každý v rozsahu stanovené 
týdenní pracovní doby.

Povolení k uznávání nemocí z povolání se uděluje na dobu 10 let.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR 
ministr zdravotnictví ČR
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