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Záznam webináře Pracovnělékařské prohlídky, vč. řešení mimořádných 

situací v době šíření nemoci COVID-19 
Právní úprava pracovnělékařských prohlídek, jejich zajišťování a provádění  
 

Pracovnělékařské prohlídky, jejich zajišťování a provádění je dlouhodobě nejvíc 

diskutovanou oblastí v rámci BOZP. Poslední rok ovlivněný šířením nemoci COVID-19 navíc 

vyvolal řadu problémů, otázek a přístupů, se kterými bylo nutné se vyrovnat. A to v situaci, 

kdy někteří poskytovatelé pracovnělékařských služeb omezovali svoji činnost či nebylo 

možné zajistit u posuzovaných osob další odborná vyšetření, nutná ke 

komplexnímu posouzení zdravotní způsobilosti k práci. V reakci na nouzový stav byla vydána 

řada usnesení vlády, která tuto situaci do značné míry regulují. Jak tedy v praxi postupovat? 
 

Přednáší: Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP, předseda Stálého výboru pro 

legislativu 

 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Cílem webináře je seznámit posluchače s problematikou 

pracovnělékařských prohlídek se zvláštním zaměřením na jejich zajišťování a provádění 

v době šíření koronaviru. V této souvislosti vyšla, vedle dosud používané právní úpravy 

postavené zejména na zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákoně 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů, řada usnesení vlády, které 

se uvedenou problematikou také zabývaly. Praktický návod provede zaměstnavatele nejen 

všemi právními předpisy a řadou usnesení vydaných Vládou ČR, ale zejména poskytne 

doporučení, které usnadní provádění povinností v praxi.  

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen jednatelům, personalistům a odborně 

způsobilým osobám v prevenci rizik bez ohledu na odvětví. 

 
Program nahrávky webináře: 

Pracovnělékařské prohlídky – legislativní úprava  

Pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu a po jeho skončenís 

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb - § 82 zákona č. 258/2000 Sb., § 54, 57 

zákona č. 373/2011 Sb. od 1. 5. 2020 

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb 

Úhrada pracovnělékařských služeb 

Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

Náležitosti žádosti o provedení PLP 

Posuzování zdravotní způsobilosti 
Zdravotní náročnost vykonávané práce 

Pracovnělékařská prohlídka – rozsah vyšetření, prohlídka vstupní a periodická, mimořádná, výstupní a 

následná, potvrzení o provedení PLP 

Lékařský posudek 
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Závazná objednávka záznamu webináře Pracovnělékařské prohlídky  
Cena záznamu webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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