
393/2006 Sb. (aktuální znění, účinné od 25.2.2012); MV: vyhl., o 
zdravotní způsobilosti  
č. 393/2006 Sb. 
VYHLÁŠKA 
ze dne 26. července 2006 
o zdravotní způsobilosti 
Ve znění: 

Předpis č. K datu Poznámka 

407/2008 Sb. (k 5.12.2008) mění § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 a přílohy 

334/2011 Sb. (k 29.11.2011) mění § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 písm. c) a v 
příloze č. 1 oddíl II 

46/2012 Sb. (k 25.2.2012) v příloze č. 1 oddíl II 

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, 
Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem 
zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů: 
§ 1 
Druhy lékařských prohlídek 
(1) Druhy lékařských prohlídek jsou: 
a) vstupní prohlídka, 
b) periodická prohlídka, 
c) mimořádná prohlídka, 
d) výstupní prohlídka. 
(2) Při lékařské prohlídce podle odstavce 1 se zjišťuje zdravotní stav občana, který se uchází o 
přijetí do služebního poměru, nebo příslušníka. Součástí lékařské prohlídky je zjišťování 
anamnestických dat. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu 
ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších 
potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu 
služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven, se 
posuzuje jeho zdravotní způsobilost. Za zdravotně způsobilou nelze uznat osobu, jejíž 
zdravotní stav nesplňuje podmínky stanovené v příloze č. 1. 
§ 2 
Vstupní prohlídka 
(1) Vstupní prohlídka se provádí 
a) u občana před přijetím do služebního poměru, 
b) u příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní 
požadavek na zdravotní způsobilost, 
c) u příslušníka, u něhož má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního stavu 
vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služebního místa. 
(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že 
a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a), provede se komplexní fyzikální 
vyšetření občana, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2, 
pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není 
stanoveno jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana lze provést další odborná 
vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče, 
b) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. b) nebo c), provede se komplexní 
fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař 
zařízení závodní preventivní péče podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud 



jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno 
jinak. 
(3) Při vstupní prohlídce při změně služebního zařazení se použijí výsledky zjištěné při 
výstupní prohlídce podle § 5 odst. 2 písm. b). 
§ 3 
Periodická prohlídka 
Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední 
periodické prohlídky v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického 
vyšetření a dalších odborných vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní 
preventivní péče podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících ze 
služebního místa, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany 
veřejného zdraví není stanoveno jinak. 
§ 4 
Mimořádná prohlídka 
(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění a posouzení toho, zda došlo nebo 
nedošlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby na služebním místě, 
nebo dalších skutečností stanovených touto vyhláškou. 
(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud 
a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle 
zvláštních právních předpisů1) , 
b) byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů nebo těžkého úrazu 
nebo onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, 
c) došlo k přerušení výkonu služebního místa nebo služby na dobu delší než 6 měsíců. 
(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí 
a) na návrh služebního funkcionáře příslušného bezpečnostního sboru, pokud příslušník 
vykazuje při výkonu služby takové nedostatky, že lze důvodně předpokládat, že došlo ke 
změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu služebního místa, nebo služby, 
b) z podnětu lékaře zařízení závodní preventivní péče, nebo ošetřujícího lékaře, pokud zjistí, 
že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která odůvodňuje změnu zdravotní 
způsobilosti, 
c) na žádost příslušníka, pokud vysloví důvodné podezření ze změny zdravotní způsobilosti, 
nebo důvodnou domněnku, že jeho zdravotní obtíže vznikly, nebo se zhoršují v souvislosti se 
zdravotní náročností výkonu služebního místa, na kterém je zařazen. 
§ 5 
Výstupní prohlídka 
(1) Při výstupní prohlídce, jejímž účelem je zjištění zdravotního stavu příslušníka v době 
ukončení výkonu služby, se provádějí lékařská vyšetření v rozsahu komplexního fyzikálního 
vyšetření lékařem zařízení závodní preventivní péče, který popřípadě stanoví rozsah dalších 
odborných vyšetření podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiným právním 
předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak. 
(2) Výstupní prohlídka se provádí před 
a) ukončením služebního poměru, 
b) převedením příslušníka na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na 
zdravotní způsobilost, nebo před ukončením rizikového výkonu služby. 
§ 6 
Lékařský posudek 
(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu služby vydaný na základě lékařské 
prohlídky obsahuje vždy údaje uvedené v přílohách č. 3 a č. 4. 



(2) Platnost lékařského posudku končí nejpozději v den, kdy měla být provedena periodická 
preventivní prohlídka, nebo v den, ke kterému byl stanoven termín provedení další lékařské 
prohlídky. 
§ 7 
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
  
Ministr: 
Mgr. Bublan v. r. 
  
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2006 Sb. 
Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace 
Oddíl I 
Obecná ustanovení 
1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad (oddíl III) se člení podle zdravotní 
náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné 
zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka pro výkon služebního místa. Zdravotní 
klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou 
jedním z podkladů pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou 
klasifikační značkou. Klasifikační značka „A“ vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon 
služby na služebním místě bez omezení, klasifikační značka „C“ vyjadřuje omezení jeho 
zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě a klasifikační značka „D“ 
vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě nebo 
dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby. 
2. Při stanovení zdravotní klasifikace „C“ se v bodu 3 lékařského posudku (příloha č. 4) 
stanoví neschopnost pro výkon činností ze Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní 
způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech uvedeném v oddílu II. 
3. Občané a příslušníci se posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je 
uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v 
bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo. 
Oddíl II 
Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v 
bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech 
   
Celní správa České republiky 
  
Podle sloupce I. se posuzují 
  
Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.1. Celní správa České republiky 

  

vrchní inspektor bod 3 
komisař bod 6 
  
Podle sloupce II. se posuzují 
    
1. Specifické činnosti v bezpečnostních   



sborech 
1.1. Celní správa České republiky 
vrchní referent bod 1, 2, 3 
asistent bod 1, 2, 3, 4 
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 
inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 
vrchní inspektor bod 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13 
komisař bod 3, 5 
vrchní komisař bod 3 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.1. Celní správa České republiky 

  

2.1.1. Činnosti ve správě   
vrchní inspektor bod 4 
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání   
inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1 
komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1 
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních 
zvířat 

  

vrchní referent bod 1 
asistent bod 1 
  
Podle sloupce III. se posuzují 
    
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.1. Celní správa České republiky 

  

vrchní asistent bod 5, 6 
inspektor bod 7, 8, 12 
vrchní inspektor bod 6, 7, 8, 12 
komisař bod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 
vrchní komisař bod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
rada bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
vrchní rada bod 1, 2 
vrchní státní rada bod 1 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.1. Celní správa České republiky 
2.1.1. Činnosti ve správě 

  

asistent bod 1, 2 
inspektor bod 1, 2, 3 
vrchní inspektor bod 1, 2, 3 
komisař bod 1, 2 
vrchní komisař bod 1, 2 
rada bod 1 
2.1.2. Správní činnosti   



vrchní asistent bod 1, 2, 3 
inspektor bod 1, 2, 3 
vrchní inspektor bod 1, 2 
komisař bod 1, 2, 3 
vrchní komisař bod 1, 2, 3 
rada bod 1, 2, 3 
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání   
vrchní inspektor bod 2 
vrchní komisař bod 2 
rada bod 1 
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních 
zvířat 

  

vrchní asistent bod 1 
inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1 
vrchní komisař bod 1 
   
Vězeňská služba České republiky 
  
Podle sloupce I. se posuzují 
Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.2. Vězeňská služba České republiky 

  

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.2. Vězeňská služba České republiky 
2.2.2. Další činnosti 

  

vrchní asistent bod 1 
vrchní inspektor bod 1, 2, 3 
komisař bod 1, 2, 3, 4 
  
Podle sloupce II. se posuzují 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.2. Vězeňská služba České republiky 

  

referent bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní referent bod 1, 2, 3, 4, 5 
asistent bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní inspektor bod 1, 2, 3 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.2. Vězeňská služba České republiky 
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání 

  

inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1 
2.2.2. Další činnosti   



asistent bod 1 
inspektor bod 1 
  
Podle sloupce III. se posuzují 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.2. Vězeňská služba České republiky 

  

komisař bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4 
rada bod 1, 2, 3, 4 
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4 
vrchní státní rada bod 1 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.2. Vězeňská služba České republiky 
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání 

  

vrchní inspektor bod 2 
komisař bod 1, 2, 3, 4 
vrchní komisař bod 1, 2, 3 
rada bod 1 
vrchní rada bod 1 
2.2.2. Další činnosti   
vrchní komisař bod 1, 2 
   
Policie České republiky 
  
Podle sloupce I. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují 
Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.3 Policie České republiky 

  

inspektor bod 5 
vrchní inspektor bod 6, 7, 9 
komisař bod 5, 13 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.3. Policie České republiky 
2. 3. 12. Další činnosti 

  

inspektor bod 1 
  
Podle sloupce II. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.3. Policie České republiky 

  

vrchní referent bod 1 
asistent bod 1, 2, 3 
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4 
inspektor bod 4 
vrchní inspektor bod 17 



komisař (s výjimkou komisaře s činností 
převážně administrativního charakteru) 

bod 1, 2, 11 

vrchní komisař (s výjimkou vrchního 
komisaře s činností převážně 
administrativního charakteru) 

bod 1, 2, 7, 8, 9, 10 

rada (s výjimkou rady s činností převážně 
administrativního charakteru) 

bod 2, 4 

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.3. Policie České republiky 
2.3.5. Dopravní činnosti 

  

vrchní inspektor bod 1 
komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1 
rada bod 1 
vrchní rada bod 1 
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání   
inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1 
2.3.12. Další činnosti   
vrchní referent bod 1 
asistent bod 1, 2 
vrchní asistent bod 1, 2 
inspektor bod 2 
vrchní inspektor bod 3 
  
Podle sloupce III. se posuzují 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.3. Policie České republiky 

  

vrchní referent bod 2, 3, 4 
inspektor bod 1, 2, 3, 6, 7, 8 
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
komisař bod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
vrchní komisař bod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 
rada bod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
vrchní rada bod 1, 2, 3 
vrchní státní rada bod 1, 2 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.3. Policie České republiky 
2.3.1. Činnosti ve správě 

  

vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6 
komisař bod 1, 2, 3, 4 
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4 
rada bod 1, 2 
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a 
komunikačních technologií 

  



vrchní referent bod 1 
asistent bod 1, 2, 3 
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4 
inspektor bod 1, 2, 3, 4 
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6 
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
rada bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní rada bod 1 
2.3.3. Provozně technické činnosti   
inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1 
2.3.4. Další specializované činnosti   
komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1, 2, 3 
rada bod 1 
2.3.6. Správní činnosti   
vrchní inspektor bod 1 
komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1, 2 
rada bod 1, 2 
2.3.7. Činnosti při zabezpečování 
protokolárních akcí a při realizaci 
dokumentárních a instruktážních 
multimediálních záznamů 

  

asistent bod 1 
inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1, 2 
komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1 
rada bod 1 
2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové   
vrchní komisař bod 1 
rada bod 1, 2 
vrchní rada bod 1, 2 
vrchní státní rada bod 1, 2 
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání   
vrchní inspektor bod 2 
komisař bod 1, 2, 3, 4 
vrchní komisař bod 1, 2, 3 
rada bod 1, 2, 3 
vrchní rada bod 1, 2 
vrchní státní rada bod 1 
2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních 
zvířat 

  

vrchní asistent bod 1 



inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1 
komisař bod 1, 2 
vrchní komisař bod 1 
rada bod 1 
2.3.11. Činnosti zdravotnické   
vrchní asistent bod 1 
inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 1 
rada bod 1, 2 
vrchní rada bod 1 
2.3.12. Další činnosti   
vrchní inspektor bod 1, 2, 4, 5 
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní komisař bod 1, 2, 3 
   
Hasičský záchranný sbor České republiky 
  
Podle sloupce I. se posuzují 
Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky 
2.4.11. Další činnosti 

  

asistent bod 1 
vrchní asistent bod 1 
  
Podle sloupce II. se posuzují 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky 

  

referent bod 1 
vrchní referent bod 1 
asistent bod 1 
vrchní asistent bod 1, 2 
inspektor bod 1 
vrchní inspektor bod 2 
  
Podle sloupce III. se posuzují 
Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních hodností, kteří 
vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je příslušník zařazen v jednotce hasičského 
záchranného sboru kraje nebo zajišťuje doplnění minimálních početních stavů v jednotce 
hasičského záchranného sboru kraje, je posuzován, (musí splňovat zdravotní způsobilost) 
podle sloupce II. 
   
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
  
Podle sloupce I. se posuzují 



Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 

  

komisař bod 5 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 
2.5.8. Další činnosti 

  

komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1 
  
Podle sloupce II. se posuzují 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 

  

vrchní inspektor bod 1, 2, 5, 6 
komisař bod 1, 2, 3 
vrchní komisař bod 1, 2 
rada bod 1 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání 

  

vrchní inspektor bod 1 
komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1, 2 
  
Podle sloupce III. se posuzují 
1. Specifické činnosti v bezpečnostních 
sborech 
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 

  

vrchní inspektor bod 3, 4 
komisař bod 4, 6 
vrchní komisař bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
rada bod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4 
vrchní státní rada bod 1, 2 
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 
2.5.1. Činnosti ve správě 

  

vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6 
komisař bod 1, 2, 3, 4 
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4 
rada bod 1, 2 
2.5.2. Činnosti v oboru informačních a 
komunikačních technologií 

  

vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6 
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5 



vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
rada bod 1, 2, 3, 4, 5 
vrchní rada bod 1 
2.5.3. Provozně technické činnosti   
vrchní inspektor bod 1 
komisař bod 1 
2.5.4. Další specializované činnosti   
komisař bod 1 
vrchní komisař bod 1, 2 
rada bod 1 
2.5.5. Správní činnosti   
vrchní inspektor bod 1, 2, 3 
komisař bod 1, 2 
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4 
rada bod 1, 2, 3, 4, 5 
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání   
vrchní inspektor bod 2 
rada bod 1 
2.5.7. Činnosti zdravotnické   
rada bod 1 
   
Úřad pro zahraniční styky a informace 
  
Podle sloupce I. se posuzují 
Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností 
1. Základní činnosti   
vrchní inspektor bod 3 
komisař bod 2 
2. Podpůrné činnosti 
2.1. Bezpečnostní činnost 

  

vrchní asistent bod 1, 2 
asistent bod 1 
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti   
vrchní inspektor bod 1, 2 
komisař bod 1, 2 
vrchní komisař bod 1 
  
Podle sloupce II. se posuzují 
1. Základní činnosti   
inspektor bod 7 
komisař bod 1, 3, 7 
vrchní komisař bod 4, 5, 6 
rada bod 1, 2, 3 
2. Podpůrné činnosti 
2.1. Bezpečnostní činnost 

  

inspektor bod 1, 4 



vrchní inspektor bod 1, 2 
  
Podle sloupce III. se posuzují 
Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti. 
   
Bezpečnostní informační služba 
  
Podle sloupce I. se posuzují 
Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností 
1. Specifické činnosti 
Bezpečnostní informační služba 

  

asistent bod 6 
vrchní asistent bod 1 
inspektor bod 1, 11 
vrchní inspektor bod 1, 3, 18, 19 
komisař bod 1, 4, 24 
vrchní komisař bod 1, 4, 24 
rada bod 1 
  
Podle sloupce II. se posuzují 
1. Specifické činnosti 
Bezpečnostní informační služba 

  

referent bod 1 
vrchní referent bod 4 
asistent bod 7 
vrchní asistent bod 6, 9 
inspektor bod 7 
vrchní inspektor bod 7, 8, 9, 21 
komisař bod 2, 6, 8 
vrchní komisař bod 2, 9 
rada bod 2, 8 
2. Ostatní činnosti 
Bezpečnostní informační služba 
2.2. Provozně technické činnosti 

  

referent bod 3 
vrchní referent bod 2 
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání   
vrchní inspektor bod 1o 
komisař bod 20 
  
Podle sloupce III. se posuzují 
1. Specifické činnosti 
Bezpečnostní informační služba 

  

asistent bod 8 
vrchní asistent bod 3, 15 
inspektor bod 3, 4, 6, 10, 17 



vrchní inspektor bod 2, 5, 6, 12, 20 
komisař bod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 23 
vrchní komisař bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 21, 23 
rada bod 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 20 
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4, 7 
vrchní státní rada bod 1, 2 
2.Ostatní činnosti 
Bezpečnostní informační služba 
2.1. Činnosti ve správě 

  

referent bod 2 
vrchní referent bod 1, 5 
asistent bod 1, 2, 3, 9, 10 
vrchní asistent bod 2, 4, 5, 11, 12 
inspektor bod 2, 5, 12, 13, 14 
vrchní inspektor bod 4, 13, 14, 15 
komisař bod 14, 15, 16, 17, 18 
vrchní komisař bod 16, 17 
rada bod 12, 13 
vrchní rada bod 5 
2.2. Provozně technické činnosti   
vrchní referent bod 3 
asistent bod 4, 5 
vrchní asistent bod 7, 8 
inspektor bod 8, 9 
vrchní inspektor bod 10, 11 
komisař bod 9, 10 
vrchní komisař bod 1i, 12 
rada bod 21 
2.3. Další specializované činnosti   
vrchní inspektor bod 17 
komisař bod 21, 22 
vrchní komisař bod 19, 20, 22 
rada bod 15, 16, 19 
vrchní rada bod 6 
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání   
vrchní asistent bod 10 
inspektor bod 15 
komisař bod 19 
vrchní komisař bod 18 
rada bod 14 
2.5. Činnosti zdravotnické   
vrchní asistent bod 13, 14 
inspektor bod 1o 
rada bod 18 
vrchní rada bod 8 
  



Oddíl III 
ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD A PŘIDRUŽENÝCH 
ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ 
Obsah: 
  
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99) 
II. Novotvary (C00 - D48) 
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 

(D50 - D89) 
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90) 
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) 
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99) 
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59) 
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95) 
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 -I99) 
X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) 
XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93) 
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99) 
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99) 
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99) 
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99) 
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96) 
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99) 
XVIII.  Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - 

R99) 
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98) 
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V 01 - Y 9) 
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z 00 - Z 99) 
    
  Tabulka pro posouzení refrakčních vad 
Tabulku pro posouzení refrakčních vad zobrazíte klepnutím ZDE: 
  
a) Tabulka pro posuzování refrakčních vad 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
pod 0,1 0,1 0,16 0,25 0,33 0,5 0,66 1,0 
pod 6/60 6/60 6/36 6/24 6/18 6/12 6/9 6/6 

ZRAKOVÁ 
OSTROST 

pod 5/50 5/50 5/30 5/20 5/15 5/10 5/7,5 5/5 
  pod 0,1 I D D D D D D D D 
1 pod 6/60 II D D D D D D D C 
  pod 5/50 III D D D D C-D C-D C A 
  0,1 I D D D D D D D D 
2 6/60 II D D D D D D D C 
  5/50 III D D D D C-D C-D C A 
  0,16 I D D D D D D D D 
3 6/36 II D D D D D D D C 



  5/30 III D D D D C-D C-D C A 
  0,25 I D D D D D D D D 
4 6/24 II D D D D D D D C 
  5/20 III D D D D C-D C-D C A 
  0,33 I D D D D D D D D 
5 6/18 II D D D D D D D C 
  5/15 III C-D C-D C-D C-D C-D C-D*) C A 
  0,5 I D D D D D A A A 
6 6/12 II D D D D D A A A 
  5/10 III C-D C-D C-D C-D C-D*) A A A 
  0,66 I D D D D D A A A 
7 6/9 II D D D D D A A A 
  5/7,5 III C C C C C A A A 
  1,0 I D D D D D A A A 
8 6/6 II C C C C C A A A 
  5/5 III A A A A A A A A 
*) Klasifikace C, pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5. 
Návod k použití tabulky: 
1. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 8, druhého oka ve 
sloupcích 1 - 8. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, 
je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace. 
2. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím 
řádku zlomkem dle použití Snellenových optotypů na zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m. 
3. Rozumí se zraková ostrost ve sl. I bez korekce, ve sl. II a III korigovaná brýlemi nebo 
kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro 
jedno a druhé oko nepřesahují ± 3 D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se 
zdravotní klasifikace o stupeň nižší. 
4. Připouští se maximální korekce: 
- ve sl. II klasifikace A do ± 4 D, 
klasifikace C u krátkozrakosti do - 6 D, u dalekozrakosti do + 8 D, 
- ve sl. III nejvýše ± 10 D. 
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň 
nižší. 
   
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2006 Sb. 
  
              
  Razítko odesílajícího útvaru       Razítko ZPP   
                  
LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ 
.......................................................................................................................................................
................. 
(Příslušný služební funkcionář, nebo jím určený pracovník uvede, na které služební místo má 
být občan nebo příslušník zařazen a uvede sloupec zdravotní klasifikace, podle kterého má 
být občan nebo příslušník posuzován.) 
  Příjmení, jméno, titul, (popř. 

příjmení a jména) 
  
 

Datum narození   

      Místo narození   



1. Místo trvalého pobytu   
 

Stav   

  Naposledy vykonávané 
zaměstnání 

  
 

Původní 
povolání 

  

  Dosažené vzdělání   
 

 
2. 

Výskyt nemocí u rodičů a 
sourozenců, příp. úmrtí 
(příčina a v jakém věku) 

  
 
 
 

 
3. 

Prodělaná závažná 
onemocnění, úrazy, operace, 
zda a kdy léčen v nemocnici, 
zda byl v dispenzární péči 
nebo sledován v odborné 
poradně nebo na odborném 
pracovišti 

  
 
 
 

 
4. 

Současné zdravotní obtíže   
 
 
 

        Pijete   Pravidelně Pivo   
  Kouříte? Ano (kolik ?) Ne alkohol. Ano Příležitostně Víno Ne 
5.       nápoje?     Destiláty   
  Všechny užívané léky a údaje 

o používání omamných a 
psychotropních látek 

  

 
6. 

Jméno, příjmení zvoleného 
praktického lékaře, u kterého 
je registrován (včetně místa 
působení lékaře a telef. 
spojení) 

  
 
 
 

Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl. 
                  
                  
  ( Datum )       ( Podpis uchazeče )   
                  
                  
  Výška ....................... cm Hmotnost ................. 

kg 
TK ................... Počet tepů 

.................. 
  Barva a stav kůže, sliznic 

Kostra, svalstvo, výživa (tuk) 
  
 
 
 

Návrhy, razítka a 
podpisy 
vyšetřujících 
lékařů: 

  Stav štítné žlázy, mízních 
uzlin, náplň krčních žil 

  
 
 
 

Lékař ZZPP 



7.   Plíce (nález 
poklepový a 
poslechový) 

  
 
 
 

  

  Fyzikální 
vyšetření 

Srdce (nález 
poklepový a 
poslechový) 

  
 
 
 

  

    Vyšetření orgánů 
dutiny břišní 

  
 
 
 

  

 
8. 

RTG nález hrudních orgánů 
(pokud nebylo v posledních 3 
měsících provedeno) 

  
 
 
 

Odborný lékař: 

 
9. 

Spirometrie 
(pouze u specialistů) 

  
 
 
 

Odborný lékař: 

 
10. 

Stomatologické vyšetření: 
Chrup (kariéznízuby 
přetrhnout jednou, chybějící 
křížkem, plombované označit 
„p“, korunky- protézy „o“) 
Dutina ústní 

8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 
------------------------------------- 
8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 

V odůvod. 
případech, lékař 
stomatolog: 

 
11. 

Vyšetření kožní 
(povrch těla, genitálie ) 

  
 
 
 

Lékař ZZPP, 
v odůvod. 
případech, 
odborný lékař: 

 
12. 

Vyšetření chirurgické 
(anatomické změny a výstižně 
funkční poruchy) 

  
 
 
 

Lékař ZZPP, 
v odůvod. 
případech, 
odborný lékař: 

 
13. 

Vyšetření neurologické   
 
 
 

Lékař ZZPP, 
vodůvod. 
případech, 
odborný lékař: 

 
14. 

Vyšetření psychiatrické   
 
 
 

Odborný lékař: 

 
15. 

Vyšetření oční 
(vždy: visus naturalis, visus s 
korekcí, barvocit, ev. 
perimetr) 

  
 
 
 

Lékař ZZPP, 
vodůvod. 
případech, 
odborný lékař: 

    ušní a ústrojí 
rovnováhy, 
audio-metrické 

  
 
 

Odborný lékař: 



vyšetření  
16. Vyšetření 

ORL 
nosní a krční   

 
 
 

  

    řeči a hlasu   
 
 
 

  

 
17. 

Vyšetření laboratorní Laboratorní vyšetření krve a moči. 
 
 

Laboratorní 
výsledky s 
razítkem 
pracoviště a 
podpis lékaře v 
příloze: 

 
18. 

Elektrokardiografické 
vyšetření - Ekg 

  
 
 
 

Lékař ZZPP, 
vodůvod. 
případech, 
odborný lékař: 

 
19. 

Jiná odborná vyšetření, např. 
vyšetření klinickým 
psychologem, u žen vždy 
závěr z gynekologického 
vyšetření 

  
 
 
 

Odborný lékař, 
resp. klinický 
psycholog 

      
 
 
 

Odborný lékař: 

Poznámka: V případě, kdy příslušná kolonka nepostačuje pro lékařský záznam, uvede 
vyšetřující lékař záznam na volném listu jako přílohu k „Lékařskému vysvědčení uchazeče o 
...“. 
  
POSUDKOVÝ ZÁVĚR 
 
 
1. Nemoci ( vady) - slovně a číslem nemoci, sloupec a písmeno podle přílohy č. 1 vyhlášky. 
 
 
 
2. Závěr: 
Na základě vyšetření: 
a) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby*) 
b) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě*) 
c) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě s omezením*) 
d) Není zdravotně způsobilý/á pro výkon služby*) 
e) Není zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě*) 
 
Zdravotní klasifikace: 
 



3. Omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě: 
 
 
 
4. Doporučení a poznámky: 
 
 
  
  Razítko a podpis lékaře zdravotnického 

zařízení závodní preventivní 
péče*):………………….. 

    
    
    
  Razítko a podpis členů 

komise*):……………….. 
Datum:……………..   
    
Záznamy odvolacích a kontrolních orgánů:   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
*) Nehodící se škrtne 
   
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 393/2006 Sb. 
  
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu 
sboru 
  
  
………………………………………………………………… 
Jméno, příjmení, titul a datum narození posuzované osoby 
  
1. Výše jmenovaný/á se podrobil/a lékařskému vyšetření ke zjištění zdravotní způsobilosti pro 
přijetí 
k bezpečnostnímu sboru................................................................................. 
na služební místo......................................................................................... 
u útvaru...................................................................................................... 
  
2. Na základě vyšetření: 



a) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby*) 
b) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě*) 
c) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě s omezením*) 
d) Není zdravotně způsobilý/á pro výkon služby*) 
e) Není zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě*) 
  
Zdravotní klasifikace: 
  
3. Omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě: 
  
  
Poučení: 
Podle ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, je 
možno podat proti tomuto posudku do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení návrh na 
jeho přezkoumání. Návrh se podává písemně vedoucímu lékaři zdravotnického zařízení, které 
tento posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. 
  
  
  
……………………. …………………………….. 
datum razítko a podpis lékaře zdravotnického zařízení 

závodní preventivní péče 
*) Nehodící se škrtněte 
   
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 393/2006 Sb. 
  
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru 
k výkonu služebního místa 
  
  
……………………………………………………………………… 
Jméno, příjmení, titul a datum narození posuzované osoby 
  
1. Výše jmenovaný/á se podrobil/a lékařskému vyšetření ke zjištění zdravotní způsobilosti 
pro výkon služebního místa............................................................................. 
u útvaru...................................................................................................... 
bezpečnostního sboru.................................................................................... 
  
2. Na základě vyšetření: 
a) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě*) 
b) Je zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě s omezením*) 
c) Není zdravotně způsobilý/á pro výkon služby na služebním místě*) 
d) Pozbyl/a dlouhodobě zdravotní způsobilost pro výkon služby*) 
  
Zdravotní klasifikace: 
  



3. Omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě: 
  
  
  
  
Poučení: 
Podle ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,ve znění pozdějších předpisů, je 
možno podat proti tomuto posudku do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení návrh na 
jeho přezkoumání. Návrh se podává písemně vedoucímu lékaři zdravotnického zařízení, které 
tento posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. 
  
  
…………………….. ………………………………………… 
datum razítko a podpis lékaře zdravotnického zařízení 

závodní preventivní péče 
  
*) Nehodící se škrtněte 

 
Poznámky pod čarou 
1) § 82 odst. 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 
§ 28 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 
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