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*** W E B I N Á Ř *** 

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY  

PO NOVELE VYHLÁŠKY OD 1.1.2023 
 

 

Přednášející: Robert KŘEPINSKÝ – člen Rady vlády pro BOZP, předseda Stálého výboru pro legislativu při 

Radě vlády pro BOZP 

Termín:   22. března 2023 – změna termínu na 21. března 2023 (úterý), 9.00 – cca 14.00 hod 

Místo konání: on-line 

Cena: 1.950,- Kč (nejsme plátci DPH), v ceně jsou zahrnuty materiály k projednávanému tématu a 

osvědčení o absolvování webináře v elektronické verzi. Účastnický poplatek je nevratný.  
 

 

Cíl semináře: 

Webinář bude zaměřen na povinnosti zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovnělékařských prohlídek a 

zejména na novelu vyhlášky č. 79/2013 Sb. účinnou od 1.1.2023, která přichází s podstatnými změnami u 

těchto záležitostí: 

 periodické pracovnělékařské prohlídky 

 mimořádné pracovnělékařské prohlídky po mateřské/rodičovské dovolené 

 změny u řidičů referentů, školství a dalších profesních rizik 

 snížení/zrušení povinného dohledu poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti 

zaměstnavatele 

 povinné údaje v žádance o pracovnělékařskou prohlídku 

 přechod z dosavadních na nová pravidla. 
 

Pro koho je seminář určen: 

Webinář je určen personalistům, manažerům a specialistům HR, vedoucí pracovníkům, mzdovým účetním, 

pracovníkúm BOZP, lékařům a všem zájemcům o tuto problematiku. 
 

Lektor: 

Robert KŘEPINSKÝ 
 člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR   

 předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP 

Program semináře: 

 Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb. a zákona 

č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb., zákon č. 205/2020 Sb.) a vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška č. 

436/2017 Sb., č. 452/2022 Sb.) 

 Vyhláška č. 452/2022 Sb. – změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., a jejich dopad pro praxi v roce 2023 

 Pracovnělékařské služby a zákoník práce 

 Volba poskytovatele PLS, oprávnění, účel, náplň a úkoly pracovnělékařských služeb 

 Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele pracovnělékařských služeb 

 Úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb 

 Pracovnělékařské prohlídky po 1.1.2023 - Novela vyhlášky č. 79/2013 o pracovnělékařských službách a 

některých druzích posudkové péče, účinná od 1.1.2023  

 Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření, žádost o provedení pracovnělékařské 

prohlídky 

 Lékařský posudek – náležitosti, podmínky k vydání lékařského posudku, právní účinky a platnost 

lékařského posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky 

 Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání 

Diskuze a odpovědi na dotazy 


