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COVID-19: coronavirus disease 2019

■ Počátek epidemie: 31. prosince 2019: čínské město

Wu-Chan v provincii Chu-Pej. 

■ V ČR byly první tři případy nákazy novým koronavirem

prokázány 1. března 2020. 

■ Ve FN Brno: 

■ 1. pacient  10. března 2020 po návratu z ITA 

■ 1. + zaměstnanec  23. března 2020 z KICH

■ 1x. uznána NzP Klinikou pracovního lékařství  2. července 2020
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Nemoc z povolání 

Nemoci z povolání vznikají nepříznivým působením

chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných

škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek

uvedených v seznamu nemocí z povolání.

Výhradně pracovní expozice.

Přísná diagnostická a legislativní kritéria, povinná

evidence.
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Definici pojmu NzP a jejich výčet uvádí nařízení vlády 

č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Posuzování a uznávání nemocí z povolání upravuje zákon 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách



Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 

Seznam nemocí z povolání
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Nemoci z povolání způsobené 

chemickými látkami

Nemoci z povolání týkající se dýchacích 

cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

Nemoci z povolání způsobené 

fyzikálními faktory

Nemoci z povolání přenosné a 

parazitární

Nemoci z povolání kožní

Nemoci z povolání způsobené ostatními 

faktory a činiteli



Nejčastěji se vyskytující dg hlášených 

případů NzP za rok 2020
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Zdroj: SZÚ, Nemoci z povolání v ČR 2020 dle Národního registru NzP



Rozdělení hlášených NzP pro COVID-19 

podle ekonomických činností za rok 2020
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84%

14%

1%

1%

Zdravotní péče

Sociální péče

Vzdělávání

Poštovní a kurýrní
činnosti

n = 150

Zdroj: SZÚ, Nemoci z povolání v ČR 2020 dle Národního registru NzP



KDO POSUDZUJE A UZNÁVÁ NzP                        
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NzP posuzuje, uznává a sleduje:

■ výhradně poskytovatel pracovnělékařských 

služeb v oboru pracovní lékařství, který získal, 

povolení MZ ČR k uznávání  střediska NzP

■ seznam těchto pracovišť: stránky MZ ČR

■ vlastní proces posuzování a uznávání probíhá vždy 

u místně příslušného poskytovatele, neplatí zde 

princip svobodné volby lékaře
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Střediska nemocí z povolání

FNKV – hl. m. Praha

VFN – Středočeský kraj, Ústecký kraj

Nem. ČB a.s. – Jihočeský kraj, kraj 

Vysočina (okres Pelhřimov)

FN Plzeň – Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Krajská nem. Liberec a.s. – Liberecký kraj

FNHK – Královohradecký kraj

Pardubická krajská nem. a.s. – Pardubický 

kraj, kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

ÚVN – Vojenská FN Praha – příslušníci ozbrojených sil, civilní zaměstnanci MO a Armády ČR, 

žáci vojenských škol a zaměstnanci MO
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Střediska nemocí z povolání

FNuSA – Jihomoravský kraj, kraj Vysočina 

(okres Jihlava, Třebíč, Žďár n.S.)

FNO – Moravskoslezký kraj (okres Ostrava, 

Nový Jičín, Opava, Bruntál)

Karvinská hornická nem. a.s.–

Moravskoslezký kraj (okres Frýdek-Místek, 

Karviná)

FNOL – Olomoucký kraj

MUDr. Adámková – Zlínský kraj



PODMÍNKY PRO UZNÁNÍ NzP                         
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Proces uznávání NzP

■ Naplnění všech podmínek:
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ŽÁDOST na pracoviště 

pracovního lékařství

PLS/PL: výpis ze 

zdravotní dokumentace

Pracovní lékařství: 

lékařská zpráva 

o podmínkách NzP

KHS:

ověření podmínek vzniku 

onemocnění pro účely 

posouzení NzP

 protokol

Zaměstnavatel:

dotaz od KHS na 

zaměstnavatele (prac. 

smlouva, náplň práce, PLS 

prohlídka, formulář, 

kategorie práce)

Pracovní lékařství: 

závěr o ne/uznání NzP -

vystavení lékařského posudku 

+ posudek o vlastním 

odškodnění

Pojišťovna: 

finanční kompenzace ve

výši dle sazebníku 

Jednotlivé kroky



POSUDEK
Lékařský posudek o uznání nemocni z povolání

Lékařský posudek o ohodnocení bolesti pro NzP
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Náležitosti posudku: vyhláška č. 104/2012 Sb. (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Hodnota 1 bolestného bodu: nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
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Lékařský posudek o uznání nemoci

z povolání: středisko NzP
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Zaměstnavatel
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Personální 
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pojišťovna 
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pojišťovna  

zaměstnavatele



Závěr: postřehy z praxe

No. 1: platná pracovnělékařská prohlídka! 

(zdravotní způsobilost pro výkon práce)

No. 2: znalost své kategorie práce stran hygieny práce          

(kategorie první – čtvrtá dle rozhodnutí KHS)

No. 3: nemoc z povolání ≠ pracovní úraz

Podmínkou posouzení poškození zdraví jako 

pracovního úrazu je úrazový děj. Nákaza jakýmkoli 

infekčním onemocněním nemá charakter úrazového 

děje ve smyslu zákonné definice  COVID-19 nemůže 

být posuzován jako pracovní úraz.
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Děkujeme za pozornost!

Nějaké dotazy?

V případě potřeby využijte kontaktů:

hraskova.veronika@fnbrno.cz

hodova.silvie@fnbrno.cz


