Zdravotní zp sobilost len jednotek SDH obcí
S ú inností od 1. ledna 2004 platí pro posuzování zdravotní zp sobilosti len jednotek SDH
obcí nebo len SDH podnik , na ízení vlády . 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní
zp sobilosti zam stnanc jednotek hasi ských záchranných sbor podnik a len jednotek
sbor dobrovolných hasi obcí nebo podnik dále (jen "na ízení").
Na ízení vlády provádí zákon . 133/1985 Sb., o po ární ochran (dále jen zákon.
Podle § 65 odst. 4 zákona mohou být do jednotek PO na p íslu né funkce p ijímány jen
osoby zdravotn zp sobilé. Na ízení vlády tedy stanoví, jak se bude zdravotní zp sobilost
posuzovat.
íslu níci HZS R se posuzují ji podle vyhlá ky . 324/2001 Sb., která upravuje po adavky
na fyzickou a zdravotní zp sobilost p íslu ník Hasi ského záchranného sboru eské
republiky, a byla novelizována vyhlá kou . 297/2002 Sb.
i tvorb na ízení bylo p ihlédnuto ke skute nosti, e po adavky na zdravotní zp sobilost
len nebo zam stnanc podnik nemohou být naprosto stejné jako u p íslu ník Hasi ského
záchranného sboru R, proto e výchozí pozice není srovnatelná.
Pro leny jsou po adavky na zdravotní zp sobilost stanoveny tak, aby ze slu by v jednotkách
dobrovolných hasi nebyl ze zdravotních d vod zbyte
vy azován p íli velký po et osob,
a p i tom byl zaji n jejich standardní zdravotní stav a jeho pravidelná kontrola.
Druhy prohlídek
Zdravotní zp sobilost len se posuzuje p i preventivních zdravotních prohlídkách vstupních, periodických, mimo ádných a výstupních. Rozsah vy et ení je ur en obecn v
závislosti na pracovní zát i hasi podle vykonávané innosti odpovídající zastávané funkci,
kterou udává p íloha . 1 na ízení v kategoriích I a IV. Kategorie mají za ú el odstup ovat
zdravotní hodnocení a je v nich uvedena stru ná charakteristika innosti hasi e v ur ité
funkci, aby si vy et ující léka ud lal p edstavu o charakteru pracovní zát e hasi e.
lenové jednotek SDH obcí jsou za azeni v kategorii IV. Zvlá tní pozornost p i hodnocení
zdravotní zp sobilosti je v nována len m -nositel m dýchací techniky, kte í jsou z hlediska
"nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkový záv r" hodnoceni podle kategorie I. Jejich
vy et ení je v ak obsahov i termínov odli né (u vstupních prohlídek) od zam stnanc
podnik . Nositel dýchací techniky je na ízením chápán nejen tak, e pou ívá uvedený ochranný
prost edek, ale p edev ím jako len, který pracuje p i zásahu v podmínkách náro
ích na
zdravotní stav (malá viditelnost, horko, prach, velké zatí ení plic a ob hového aparátu, stres).
Obsah a lh ty preventivních zdravotních prohlídek
Vstupní preventivní zdravotní prohlídka se provádí u ka dého lena p ed zahájením výkonu
slu by v jednotce, tzn. p ed za azením do jednotky SDH obce nebo p ed vznikem pracovn
právního vztahu (jsou n které dobrovolné jednotky PO u nich lenové vykonávají slu bu jako
zam stnání). Obsahem této zdravotní prohlídky je komplexní fyzikální vy et ení, v etn
orienta ního vy et ení zraku, sluchu, k e a podp rného a pohybového aparátu a
orienta ního neurologického vy et ení a orienta ní chemické vy et ení mo i.
i posuzování zdravotní zp sobilosti se vyu ijí výsledky preventivní prohlídky podle
zákona o ve ejném zdravotním poji ní. Na tu má ka dý ob an v dosp lém v ku nárok ze
zákona o zdravotním poji ní (§ 49 zák. . 258/1997) a je tudí placena ze zdravotního
poji ní. U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické
vy et ení (EKG). Je to v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 na ízení, které obecn hovo í o
dopln ní vy et ení u nositele dýchací techniky o vy et ení stanovená pro kategorii I a po té v §
2 odstavci 4 specifikuje pouze dv odborná vy et ení spirometrii a EKG. Podle aktuálního

zdravotního stavu a záv vy et ení lze provést i dal í odborná vy et ení nezbytná pro
posouzení zdravotní zp sobilosti.
Pokud je uvedeno, e jde o orienta ní vy et ení, neprovádí je odborný léka .
Je d le ité, e pokud bude len k 1. 1. 2004 za azen v jednotce SDH obce, vstupní
preventivní zdravotní prohlídku neprovádí.
Periodická preventivní zdravotní prohlídka se provádí jednou za 2 roky u ka dého lena, bez
rozdílu zda je v kategorii IV nebo kategorii I podle p ílohy . 1 na ízení, a to v návaznosti na
preventivní prohlídku podle zákona o ve ejném zdravotním poji ní. Obsah periodické
preventivní zdravotní prohlídky je pro lena p íslu ného do kategorie IV. dle p ílohy . 1
na ízení stejný jako u vstupní zdravotní prohlídky.
len, který je nositelem dýchací techniky, má obsah periodické preventivní zdravotní
prohlídky roz en. Obsah je stejný jako u periodické prohlídky zam stnance podniku
v kategorii I (ve smyslu § 1 odst. 3 na ízení), tzn. v rozsahu komplexního fyzikálního vy et ení,
etn orienta ního vy et ení zraku, sluchu, k e, podp rného a pohybového aparátu a
orienta ního chemického vy et ení mo i, vy et ení elektrokardiografické a spirometrické a
laboratorní vy et ení glykemie a odborné vy et ení neurologické.
Pro toho, kdo byl k 1. 1. 2004 lenem jednotky SDH obce se první periodická zdravotní
prohlídka uskute ní nejpozd ji v den, kdy mu vznikne nárok na preventivní prohlídku podle
zákona o ve ejném zdravotním poji ní, nejpozd ji v ak v roce 2005, tzn. pro n koho u v
roce 2004. Pokud len jako ob an dosud nebyl u preventivní prohlídky podle zákona o
ve ejném zdravotním poji ní, je na n m, kdy se v období od 1. 1. 2004 do 31.12.2005
k preventivní prohlídce dostaví.
Pro lena, který bude lenem jednotky po 1. 1. 2004 vznikne nejprve povinnost podrobit se
vstupní preventivní zdravotní prohlídce a po dvou letech po ní periodické preventivní zdravotní
prohlídce.
Aby se sní ily náklady na vstupní a periodické zdravotní preventivní prohlídky a posuzující
léka m l mo nost poznat zdravotní stav posuzovaného, vychází se ze zdravotnické
dokumentace vedené léka em, u n ho je len registrován, anebo z výpisu této dokumentace
podle vzoru uvedeného v p íloze . 2 na ízení. Ur ená odborná vy et ení také není nutné
provád t, pokud lze vyu ít výsledky p edchozích odborných vy et ení, které nejsou star í ne
90 dn .
Zaji ování preventivních zdravotních prohlídek nebude mít výrazný vliv na rozpo ty
obcí, které z izují jednotky SDH obcí. Náklady periodických zdravotních prohlídek
mohou být hrazeny úpln nebo áste
ze zdravotního poji ní len . Obecn budou
ceny zdravotních prohlídek závislé na po tu len - nositel dýchací techniky a rozsahu
odborných vy et ení absolvovaných lenem v posledních 90 dnech p ed preventivní
zdravotní prohlídkou.

Mimo ádná preventivní zdravotní prohlídka lena se provádí
a) na podn t velitele jednotky PO,
1.
po zran ní nebo onemocn ní, které zp sobilo pracovní neschopnost

zam stnance podniku k innosti del í ne 6 týdn nebo pracovní neschopnost lena
del í ne 3 m síce, spojené se zpochybn ním zdravotní zp sobilosti z d vodu zm ny
jeho zdravotního stavu, který m e ohrozit jeho zdraví a bezpe nost nebo zdraví a
ivoty ostatních fyzických osob p i zásahu jednotky PO,
2.
jestli e utrpí zran ní spojené s bezv domím, jiný t ký úraz nebo je podez ení
expozice nebezpe nými i zdraví kodlivými látkami p i zásahu jednotky PO,
b) na jeho ádost, nebo
c) na podn t o et ujícího léka e.
Rozsah a nápl mimo ádné preventivní zdravotní prohlídky stanoví p íslu ný léka ,
uvedený v § 7 na ízení, podle aktuálního zdravotního stavu lena.
i mimo ádné preventivní zdravotní prohlídce podle bodu a) bodu 2 není posuzována
ani tak prioritn zdravotní zp sobilost lena pro výkon slu by v jednotce PO, ale tato
prohlídka jej má chránit p ed eventuálními zdravotními problémy z d vodu konkrétního
zásahu. V zájmu úplnosti se zakládá mo nost pro podání subjektivní ádosti o posouzení
zdravotního stavu samotným zam stnancem podniku nebo lenem.
Mimo ádnou preventivní zdravotní prohlídkou není léka ské o et ení p i úrazu.
Výstupní preventivní zdravotní prohlídka se týká pouze len , kte í vykonávají
slu bu v jednotce jako své zam stnání, p ed skon ením pracovního nebo jiného obdobného
pom ru. Jejím ú elem je zjistit takové zm ny zdravotního stavu, u kterých lze p edpokládat, e
k nim do lo vlivem innosti související s výkonem funkce v jednotce PO.
i výstupní zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vy et ení, v etn
orienta ního vy et ení zraku, sluchu, k e a podp rného a pohybového aparátu a orienta ního
neurologického vy et ení, pop ípad dal í nezbytná odborná vy et ení.
Výstupní zdravotní prohlídka je d le itá zejména z hlediska dokumentace stavu len ,
kte í vykonávají innost v jednotce PO jako své zam stnání, p i jejich odchodu z jednotky PO,
pro p ípadná dal í ízení, nap . o náhradách za po kození zdraví. U len , kte í innost
v jednotce PO nevykonávají jako své zam stnání se výstupní prohlídky neprovád jí. P ípadné
po kození zdraví len b hem výkonu slu by v jednotce PO lze it mimo ádnou preventivní
zdravotní prohlídkou.
Kde budou preventivní zdravotní prohlídky probíhat
Preventivní zdravotní prohlídku lena, vykonávajícího innost v této jednotce PO jako svoje
zam stnání provede léka zdravotnického za ízení poskytujícího zam stnavateli závodní
preventivní pé i.
Preventivní zdravotní prohlídku lena jednotky SDH obce, který nevykonává innost v této
jednotce jako svoje zam stnání, provede praktický léka , u n ho je len registrován, tento
léka také na základ preventivní zdravotní prohlídky vydá lenu léka ský posudek v n
je
hodnocení zdravotní zp sobilosti.
Na ízení v p íloze obsahuje vzor pro výsledky vy et ení, který z stává u léka e a vzor
léka ského posudku. Jde o vzory a jejich formální stránka nemusí být p i respektování
obsahové nápln dodr ena.

Jak se bude zdravotní zp sobilost posuzovat
Z výsledk zdravotní preventivní léka ské prohlídky a ze zdravotní dokumentace stanoví
íslu ný léka zdravotní zp sobilost.

Za zdravotn zp sobilého se pova uje len, u n ho nebyla zji na nemoc podle seznamu
uvedeného v p íloze . 5 na ízení pro kategorii IV a p ípad nositele dýchací techniky pro
kategorii I.
Pom rn asto se stává, e profesionální hasi i, tedy p íslu níci Hasi ského záchranného sboru
R nebo zam stnanci podniku, jsou také zapojeni v jednotkách SDH obcí v míst svého
bydli . Tito profesionální hasi i se podrobují preventivním zdravotním prohlídkám, které jsou
ur eny pro jejich funkci profesionálního hasi e u svého zam stnavatele, krom p ípad , kdy
jako len jednotky SDH obce vykonává innost za azenou do kategorie vy í (tzn. nositel
dýchací techniky), ne kterou vykonává v pracovním nebo obdobném pom ru.
V léka ském posudku se uvede zdravotní zp sobilost zam stnance podniku, uchaze e nebo
lena pro výkon innosti následovn :
"Posuzovaný(á) .............................................................. datum narození

.....................

za azený(á)/p ijímaný(á)*) na funkci
................................. .................................................
v jednotce hasi ského záchranného sboru podniku jednotce sboru dobrovolných hasi
podniku/obce*) je
a)
zdravotn zp sobilý(á) k výkonu innosti v uvedené funkci
b)
zdravotn nezp sobilý(á) k výkonu innosti v uvedené funkci
c)
zdravotn zp sobilý(á) k výkonu innosti v uvedené funkci jen s tímto
omezením."
Podle na ízení platí zásada, e omezení zdravotní zp sobilosti podle písmena c), které uvede
íslu ný léka ve zdravotním posudku, nem e být u zam stnance podniku nebo lena
vykonávající innosti za azené v kategorii I p ílohy . 1 na ízení, p eká kou pro výkon innosti
ve funkci v jaké je za azen.
Proti tomuto posudku je mo no podat podle ustanovení § 77 zákona . 20/1966 Sb.,
o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd ích p edpis , návrh na jeho p ezkoumání do 15 dn ode
dne jeho prokazatelného obdr ení. Návrh se podává písemn vedoucímu zdravotnického
za ízení prost ednictvím léka e, který tento posudek vydal. Podání návrhu nemá odkladný
inek na vykonatelnost tohoto rozhodnutí, nebo je uvedeným posudkem chrán no zdraví
posuzované osoby a bezpe nost práce a zdraví ostatních osob.
11/11/2003, MV G HZS R

