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SOUHRN 

V červenci roku 2011 vešel v platnost nový český seznam nemocí z povolání (NzP), nařízení vlády č. 

114/2011, Sb. Nahradil tak seznam, který byl účinný od roku 1996. Nový seznam lépe odráží situaci v 

oblasti pracovního lékařství v České republice a více koresponduje s mezinárodním seznamem NzP 

(International List of Occupational Diseases, WHO) i s evropským seznamem (European Schedule of 

Occupational Diseases). Ve srovnání se seznamem předchozím je nový český seznam bohatší o 6 

položek, a to v kapitolách I. „Nemoci z chemických látek“ a III. „Nemoci respiračního systému“. 

Vzhledem k novým pracovním postupům, novým látkám na pracovištích i stárnutí pracující populace 

dochází stále ke změnám ve výskytu NzP a také ke vzniku nových nemocí. V zahraničí se v posledních 

letech vyskytlo několik nových nemocí způsobených prací, které by v České republice (ČR) nemohly 

být odškodněny. V souvislosti s vydáním nového seznamu v ČR vznikla také možnost aktualizace 

seznamu každé 2 roky. Vyvstala zde tedy nutnost aktivního vyhledávání nových nemocí. Inspirací nám 

může být např. Velká Británie (systém THOR) či Francie (systém RNV3P), které již několik let dobře 

fungují. V rámci mezinárodního projektu MODERNET (Network for development of new techniques 

for discovering trends in occupational and work-related diseases and tracing new and emerging 

risks), kde má i ČR své zástupce, můžeme získávat nové poznatky. Podobně jako v těchto zemích by 

bylo možné pomocí jednoduchého formuláře umístěného na webové stránky Společnosti pracovního 

lékařství ČLS JEP motivovat lékaře primární péče i specialisty k oznamování podezření na poškození 

zdraví z práce, i když dosud není uvedeno v Seznamu NzP. 
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