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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 19. 1. 2021 týkající se stanovení
klinických kritérií pro uznání nemocí z povolání
Vážený pane xxxxxxx,
dne 19. 1. 2021 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „povinný subjekt“) Vaši žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), jejímž předmětem je požadavek na poskytnutí
informace týkající se stanovení klinických kritérií pro uznání nemocí z povolání, konkrétně požadujete:
1) Dokument, který upravuje tzv. klinická kritéria pro uznání nemocí z povolání, a to zejména ve vztahu
k nemoci z povolání podle kapitoly II, bod 9 přílohy nařízení vlády č. 290/1995 Sb.,
2) Sdělení, jaké ustanovení, kterého právního předpisu propůjčuje výše uvedenému dokumentu pod č. 1)
právní závaznost, pokud takové existuje.
Informaci požadujete sdělit na e-mailovou adresu: xxxxxxxxx.
Při vyřizování žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím postupuje krajský úřad dle předmětného
zákona o svobodném přístupu k informacím a vnitřního předpisů „Zásady upravující postup kraje při vyřizování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“,
schválených usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1. 1. 2017.
Odpověď:
Seznam nemoci z povolání je zakotven v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí
z povolání, ve znění pozdějších předpisů; kapitola II položka 9 zahrnuje Nemoci periferních nervů končetin
charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování s klinickými příznaky
a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Toto nařízení vlády
je vydáno podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Dle § 65 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pak
prováděcí právní předpis stanoví:
a) bližší požadavky na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání,
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b) bližší požadavky na postup při posuzování nemoci z povolání v případech, kdy nemoc nadále nesplňuje
podmínky nemoci z povolání,
c) okruh osob, kterým poskytovatelů uvedení v § 61 odst. 2 předávajíc posudek o nemoci z povolání,
d) podmínky, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání,
e) náležitosti lékařského posudku, kterým se uznává nemoc z povolání nebo kterým se nemoc neuznává
jako nemoc z povolání
Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup
při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci
z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského
posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání), která je vydávána na základě § 95 odst. 3 zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, k provedení § 65 zákona o specifických zdravotních
službách.
Povinný subjekt uvádí, že jelikož se jedná o právní normy, jež jsou součástí právního řádu České republiky,
dostupné veřejně např. ve Sbírce zákonů a mezinárodních slmuv (aplikace dostupná na webových stránkách
Ministerstva vnitra české republiky www.mvcr.cz), tyto žadateli neposkytl.
K uvedené problematice nemocí periferních nervů vydala metodiku i Společnost pracovního lékařství při České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, které povinný subjekt v příloze žadateli poskytl. Jedná se
o doporučený postup odborné společnosti, který není právně závazný. Na webových stránkách společnosti
(www.pracovni-lekarstvi.cz), lze nalézt i další dokumenty vzahující se k procesu uznávání nemocí z povolání.
Informace k postupu při uznávání nemocí lze dohledat rovněž ve věstnících Ministerstva zdravotnictví ČR,
dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (www.mzcr.cz/vestniky).
S pozdravem

Ing. Pavel Rydrych
vedoucí odboru zdravotnictví
po dobu nepřítomnosti zastoupen Mgr. Lukášem Chalásem, v.r.
vedoucím oddělení zdravotní správy
za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Radana Mutinová

Příloha:
- Standard č. 2: Postup vyšetření cév rukou pracovníků vystavených vibracím a chladu
- Metodika pletysmografického vyšetření a chladového testu + posuzování způsobilosti k práci v riziku vibrací
na základě VCHT + screeningové EMG v rozsahu DML n. mediani v České preventivní s.r.o. Pardubice
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