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Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru 

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 
 
 
 

Seznam doporučené literatury v oboru pracovní lékařství 

• Analýza rizik při práci. Příručka pro zaměstnavatele. SZÚ, Praha, 2002, FORTUNA, 3. 
doplněné vydání a přepracované vydání, 136 s. 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích. Příručka pro 
zaměstnavatele. MZ ČR, SZÚ, Praha, 2003, Tigis, 1. vydání, 75 s. 

• BUCHANCOVÁ, J. a kol.: Pracovné lékarstvo a toxikologia. Osveta, Martin, 2003, 
1130 s. 

• CIKRT, M., MÁLEK, B. a kol.: Pracovní lékařství I.-III. díl : Hygiena práce. Nemoci 
z povolání. Problematika ve vybraných odvětvích hospodářství ČR. CIVOP, 1995. 

• DAVID, A. a kol.: Práce, stres a zdraví. Praha, IPVZ, 1994. 
• GANONG, W. F.: Přehled lékařské fyziologie. Galén, Praha, 20. vydání, 2005, 890 s. 
• GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O.: Ergonomie Optimalizace lidské činnosti. Grada 

Publishing, 1. vydání, 2002, 239 s. 
• KOLEKTIV AUTORŮ: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého 

působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů. SZÚ, Praha, 1998. 
• KOLEKTIV AUTORŮ: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, 

NCO NZO Brno, 2005, 338 s. 
• KOLEKTIV AUTORŮ: Prevence v pracovním lékařství, Praha, Cindi, 3. LFUK a SZÚ, 

2010, 181 s. 
• KUKLOVÁ, D., ŠUBRT, B.: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče 

o zaměstnance. ANAG, 1998, 270 s. 
• MALÝ, S. a kol.: Prevence pracovních rizik I.–IV., VÚBP, 2009. 
• MATOUŠEK, O., BAUMRUK, J.: Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími 

jednotkami. Příručka SZÚ, Praha, 2000. 
• PELCLOVÁ, D. et al.: Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha, Galén 2009, 163 s. 
• PELCLOVÁ, D., et al.: Nemoci z povolání a intoxikace, 2. vyd., Praha, Karolinum, 2006. 
• ŠERÝ, V., BÁLINT, O.: Tropická cestovní medicína. Medon, 1998. 
• ŠUBRT, B., TUČEK, M.: Pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatelů. 

Olomouc, Anag, 1. vydání, 2013, 328 s. 
• ŠVÁBOVÁ, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Ediční odd. IPVZ, Praha 

2012. 
• TUČEK, M., PELCLOVÁ, D., CIKRT, M.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka 

s doporučenými standardy. Praha, Grada Publishing, 2005, 344 s. 
• TUČEK, M. a kol. : Hygiena a epidemiologie. Praha, Nakladatelství Karolinum, 

1. vydání, 2012, 360 s. 
 
http://www.anag.cz/files/file/2692_A.pdf 
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Časopisy 
Časopis lékařů českých 
Hygiena 
Vnitřní lékařství 
Pracovní lékařství 
Praktický lékař 
The Journal of American Medical Association 
Journal of Occupational and Enviromental Medicine 
Occupational and Enviromental Medicine 
Zahraniční časopisy dle webové stránky SPL ČLS JEP 
 

 
 
 
 
Právní předpisy 
 
ZÁKONY 
 
 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zákaz používání azbestu). 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů.  

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
 
 
 
VYHLÁŠKY 
 
o Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. 

(Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 
o Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování 

a uznávaní nemocí z povolání… (vyhláška o posuzování nemocí z povolání). 
o Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli. 
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o Vyhláška č.145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161 MOP). 

o Vyhláška č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany. 
o Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu 
a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 
z důvodu přípravy na povolání. 

o Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. 
o Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. 

 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 
o Nařízení vlády č. 106/2010 Sb., o ochraně před neionizujícím zářením. 

o Nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. 
o Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění (poslední novelizace č. 93/2012 Sb.), 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 
 

Evropská legislativa 

Rámcové směrnice Rady 

• 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
• 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.  

Dílčí směrnice Rady 

• 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
pracovišti.  

• 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 
používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 
95/63/EC a 200l/45/EC.  

• 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční 
manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro 
zaměstnance.  

• 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se 
zobrazovacími jednotkami.  


	Právní předpisy
	 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
	Evropská legislativa
	Rámcové směrnice Rady
	Dílčí směrnice Rady

