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1. Základní informace 

1.1 Národní registr nemocí z povolání - účel a využití 

Národní registr nemocí z povolání (dále jen „NRNP“) je součástí Národního 
zdravotnického informačního systému.1 Správcem NRNP je Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR, zpracovatelem je Centrum pracovního lékařství Státního 
zdravotního ústavu v Praze. Účelem NRNP je evidence pacientů, u nichž byla 
uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání (dále jen „nemoc 
z povolání“).2 NRNP monitoruje vývoj výskytu a struktury nemocí z povolání, včetně 
údajů o ukončení těchto onemocnění. 

Informace z NRNP slouží především jako podklad pro analýzy problémů v oblasti 
ochrany zdraví při práci, pro vědecký výzkum, pro vzdělávání v oboru 
a k mezinárodnímu srovnávání. V rámci mezinárodní spolupráce se informace 
o nemocech z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených v ČR předávají do 
systému European Occupational Diseases Statistics (dále EODS) Statistického 
úřadu Evropské Unie (dále EUROSTAT), do WHO a ILO.  

1.2 Vztahující se právní předpisy 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 156/2004 Sb. 
• Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního 

zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních 
registrů 

• Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí 
z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, 
ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 38/2005 Sb.) 

• Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí povolání 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
• Vyhláška 432/2003 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 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Metodické opatření č. 11/2004 Věstníku MZ, k zajištění jednotného postupu při 
ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání 
a ohrožení nemocí z povolání 

• Council Directive 89/391/EEC, on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work 

• Council Resolution 2002/C 161/01, on a new Community strategy on health and 
safety at work 

                                            
1 § 67d odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 156/2004 Sb. 
2 Pokud se v těchto Závazných pokynech hovoří o nemocech z povolání, vztahuje se to přiměřeně i na 

ohrožení nemocí z povolání. 
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1.3 Okruh zpravodajských jednotek 

Hlášení o uznání nemoci z povolání/ohrožení nemocí z povolání zasílá do NRNP 
Středisko nemocí z povolání, které je příslušné podle vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „středisko nemocí z povolání“).3 

1.4 Rozsah údajů zpracovávaných v NRNP 

V NRNP jsou zpracovávány následující údaje:4 
(a) osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta (rodné číslo, datum úmrtí, pokud 

se jedná o úmrtí v souvislosti s nemocí z povolání) 
(b) údaje související se zdravotním stavem pacienta, a to ve vztahu k nemoci 

z povolání (datum zjištění nemoci z povolání, diagnóza nemoci, položka seznamu 
nemocí z povolání, datum, od kterého nemoc již není nemocí z povolání) 

(c) údaje potřebné pro charakterizaci rizika (zaměstnání, při jehož výkonu nemoc 
z povolání vznikla, rizikový faktor pracovních podmínek, který nemoc z povolání 
způsobil, délka expozice tomuto faktoru, kategorie práce) 

(d) identifikace zaměstnavatele (název, sídlo, identifikační číslo, odvětvová 
klasifikace ekonomické činnosti) 

(e) identifikace zdravotnického zařízení a lékaře, datum vyhotovení hlášení 

1.5 Předávání dat do NRNP 

Hlášení o uznání nemoci z povolání podává Středisko nemocí z povolání do 
NRNP v listinné podobě na dvou formulářích:5 

1) Formulář Hlášení Národnímu registru nemocí z povolání o uznání nemoci 
z povolání / ohrožení nemocí z povolání (dále jen „formulář hlášení“), jehož 
vzor tvoří přílohu č. 5.1 těchto Závazných pokynů. Formulář hlášení vyplňuje 
Středisko nemocí z povolání. 

2) Formulář Příloha ke stanovisku orgánu příslušného k ověření podmínek, 
za kterých může vzniknout nemoc z povolání (dále jen „Příloha“). Vzor 
tohoto formuláře tvoří přílohu č. 5.2 Závazných pokynů. „Přílohu“ vyplňuje 
orgán příslušný k ověření, zda byly splněny podmínky, za kterých může 
vzniknout nemoc z povolání (tj. KHS, nebo SÚJB).6,7 Garantem zaslání Přílohy 
do NRNP je Středisko nemocí z povolání. 

V případě vydání lékařského posudku, že osoba, jejíž onemocnění bylo uznáno za 
nemoc z povolání, již touto nemocí netrpí,8 Středisko nemocí z povolání odesílá do 
NRNP Hlášení Národnímu registru nemocí z povolání o datu, od kterého nemoc 

                                            
3 § 6 písm. a) vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
4 odst. 11 přílohy k zákonu č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 156/2004 Sb. 
5 § 1 odst. 2 vyhlášky č. 552/2004 Sb. 
6 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
7 Metodické opatření č. 11/2004 Věstníku MZ 
8 § 7 vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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již není nemocí z povolání. Vzor tohoto formuláře je uveden v příloze 5.3 
Závazných pokynů.  
Středisko nemocí z povolání předává formuláře hlášení spolu s příslušnými Přílohami 
do NRNP jedenkrát měsíčně, a to do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém se lékařský posudek stal platným nebo rozhodnutí v dané věci 
nabylo právní moci.9 
Je-li potřeba údaje na formuláři hlášení či na Příloze doplnit, zpřesnit či opravit, 
střediska nemocí z povolání a orgány příslušné k ověření podmínek, za kterých 
může vzniknout nemoc z povolání, poskytují Národnímu registru nemocí z povolání 
potřebnou součinnost. 
Po skončení kalendářního roku jsou anonymizovaná data o nemocech z povolání 
z NRNP předávána Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v termínu do 
konce třetího měsíce následujícího roku. 
Data o nemocech z povolání hlášených v České republice se prostřednictvím 
ÚZIS ČR a ČSÚ předávají do Statistického úřadu Evropské Unie ve formátu 
předepsaném metodikou EODS a v termínu stanoveném Eurostatem.10 
Údaje o nemocech z povolání jsou v NRNP po čtyřiceti letech anonymizovány. 

                                            
9 Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického 

informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.  
10 European Occupational Diseases Statistics (EODS). Methodology. Doc. OS/E3/HSW/2000/1081, 

European Commission 2000. 
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2. Pokyny pro vyplňování formuláře  
Hlášení Národnímu registru nemocí z povolání o uznání 
nemoci z povolání / ohrožení nemocí z povolání 

Řádek č. 1: Hlášení 
Škrtnutím nehodícího se výrazu se vyznačí, zda jde o hlášení nemoci z povolání 
nebo o hlášení ohrožení nemocí z povolání. 

Řádek č. 2: Číslo hlášení 
Jde o unikátní číslo v rámci kalendářního roku a příslušného střediska nemocí 
z povolání. Pod tímto číslem jsou data o daném případu onemocnění předávána do 
Eurostatu. Podle požadavku metodiky EODS je číslo hlášení devítimístné: na prvních 
4 pozicích je rok hlášení, na dalších dvou pozicích je kód střediska nemocí 
z povolání (viz příloha č. 5.4) a na posledních 3 pozicích je pořadové číslo případu 
nemoci z povolání hlášené daným střediskem v daném kalendářním roce.  
Příklad: 

Rok  
hlášení 

Kód  
střediska

Pořadové  
číslo případu 

2 0 0 6 0 3 0 9 6 

Řádek č. 3: Rodné číslo pacienta 
U občanů České republiky se rodné číslo vyplňuje přesně podle občanského průkazu 
nebo podle jiného dokladu určujícího totožnost. Cizinci s trvalým pobytem na území 
České republiky mají rovněž přiděleno rodné číslo (zapsáno v povolení k trvalému 
pobytu v ČR). Není-li rodné číslo dosažitelné, je třeba sestavit jeho datovou část 
(RRMMDD) podle uvedeného příkladu: žena narozená 3. 12. 1947 

Rok Měsíc Den Koncovka 

4 7 6 2 0 3     

Je-li některý z údajů pro měsíc a den menší než deset, doplňuje se zleva nulou. 
Dvojčíslí měsíce narození se u žen zvyšuje o 50   
(příklad: žena narozená v lednu - 51, v prosinci - 62). 
Je-li koncovka třímístná (u narozených před rokem 1954), zůstává poslední políčko 
prázdné. 
Pokud koncovka není známa, doplní se následovně: 

- u občanů ČR …………………………………………………… „000“ nebo „0000“ 
- u cizinců s trvalým nebo s přechodným pobytem v ČR ….…„999“ nebo „9999" 
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Řádek č. 4: Okres bydliště pacienta 
Vyplní se slovní název okresu bydliště pacienta, případně i třímístný kód z klasifikace 
ČSÚ - Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS). Počáteční konstanta 
CZO je na formuláři předtištěna. Územní jednotka okres odpovídá třídě NUTS4, který 
je dostupný na: 
www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_uzemnich_statistickych_jednotek_(cz_nuts) 
U cizinců, kteří mají v ČR trvalý pobyt se okres bydliště vyplňuje stejně jako 
u tuzemců. 
U cizinců s přechodným pobytem se místo kódu okresu bydliště uvede konstanta 
„99Y“. 
U bezdomovců se uvede dvoumístný kód kraje (NUTS3) sídla hlásícího střediska 
nemocí z povolání a konstanta „X“ na místě kódu okresu. 

Řádek č. 5: Práce, při jejímž výkonu onemocnění vzniklo 
Pro účely hlášení do NRNP se prací rozumí konkrétní činnost, kterou pacient 
vykonával (i když nebyla jeho povoláním) a která byla v příčinné souvislosti 
s hlášenou nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání. Příklady: řidič 
sanitky, dělník v chemické výrobě (čeho), dělník při obsluze (jakého) zařízení, lékař 
interního oddělení nemocnice apod.  

Řádek č. 6: K ZAM (Klasifikace zaměstnání) 
Vyplní se ve formě pětimístného číselného kódu uvedeného v systematické části 
publikace „Klasifikace zaměstnání - rozšířená“, vydané Českým statistickým úřadem 
v roce 1996, 2. vydání. Klasifikace je rovněž k dispozici na: 

www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(kzam_r)   

Řádek č. 7: Kapitola a položka seznamu nemocí z povolání 
Nemoc z povolání se označí příslušným číslem kapitoly a položky seznamu nemocí 
z povolání uvedeného v příloze k nařízení vlády č. 290/1995 Sb. U profesionálních 
dermatóz (kapitola IV, položka 1) se použije pomocné detailnější členění na 
podpoložky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 5.5. 

Řádek č. 8: Diagnóza slovně 
Vyplní se slovní diagnóza konkrétního onemocnění uznaného jako nemoc 
z povolání. Uvádí se klinický název nemoci, nikoliv název příslušné položky seznamu 
nemocí z povolání, tedy např. „syndrom karpálního tunelu vpravo“, nikoliv 
„onemocnění periferních nervů z přetěžování“. U alergických kožních a respiračních 
onemocnění se uvede vyvolávající noxa. 

Řádek č. 9: Diagnóza MKN-10  
Pro slovní diagnózu uvedenou v řádku 8 se vyplní kód Mezinárodní statistické 
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální 
revize (MKN-10). Kód je tvořen písmenem a 2-3 číslicemi. 
Příloha č. 5.6 obsahuje doporučení pro kódování některých diagnóz. 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_uzemnich_statistickych_jednotek_(cz_nuts
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(kzam_r)
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Řádek č. 10: Název zaměstnavatele 
Uvede se název (firma, jméno) zaměstnavatele, u kterého pacient naposledy 
pracoval za podmínek, za kterých může vzniknout příslušná nemoc z povolání, jak je 
zapsán v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, který je 
dostupný např. na: 
www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu  

Řádek č. 11: IČ zaměstnavatele 
Vyplňuje se osmimístné identifikační číslo zaměstnavatele podle Registru 
ekonomických subjektů Českého statistického úřadu. 

Řádek č. 12: Adresa sídla zaměstnavatele 
Uvede se adresa sídla (ústředí) zaměstnavatele (firmy), u kterého pacient naposledy 
pracoval za podmínek, za kterých může vzniknout příslušná nemoc z povolání. 

Řádek č. 13: OKEČ 
Kód odvětvové klasifikace ekonomické činnosti charakterizuje písmeny odvětví 
(rezort) národního hospodářství, v němž byl pacient zaměstnán a dále dvoumístným 
číselným kódem oddíl činosti. Např. u řidiče sanitního vozu se vyplní kód 
zdravotnictví, nikoliv dopravy. OKEČ se uvádí ve tvaru: písmeno/a+2 číslice. Číselník 
je uveden v příloze č. 5.7 a je rovněž k dispozici na: 

www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/odvetvova_klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(okec)   

Řádek č. 14: Datum zjištění nemoci z povolání 
Datem zjištění nemoci z povolání je den vyšetření, při kterém bylo poprvé zjištěno 
onemocnění uznané později za nemoc z povolání.11 Uvádí se ve tvaru DDMMRRRR, 
tj dvojčíslí dne, měsíce a čtyřčíslí roku. 

Řádek č. 15: Datum vyhotovení hlášení 
Hlášení do NRNP se vyhotovuje bezprostředně poté, co posudek o uznání nemocí 
z povolání se stal platným nebo rozhodnutí o něm nabylo právní moci. Datum 
vyhotovení hlášení se vyplňuje ve tvaru DDMMRRRR.  

Řádek č. 16: Datum úmrtí 
V případě, že pacient na následky hlášené nemoci z povolání zemřel, se uvede 
datum úmrtí. Uvádí se ve tvaru DDMMRRRR. 

Řádek č. 17: Jmenovka a podpis lékaře, razítko střediska nemocí z povolání, 
IČ zdravotnického zařízení 

                                            
11 § 5 písm. f) vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/odvetvova_klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(okec)
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3. Pokyny pro vyplňování formuláře  
Příloha ke stanovisku orgánu příslušného k ověření 
podmínek, za kterých může vzniknout nemoc z povolání 

Řádek č. 1:  
Jestliže orgán, který je příslušný k ověření, zda byly splněny podmínky, za kterých 
může vzniknout nemoc z povolání (dále „ověřující pracoviště“),12 dospěje ke 
kladnému závěru, připojí ke svému stanovisku tuto Přílohu vyplněnou v příslušných 
oddílech. Jestliže onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, středisko nemocí 
z povolání Přílohu doplní v příslušných oddílech a zašle ji spolu s formulářem 
„Hlášení nemoci z povolání“ do NRNP. 

Řádek č. 2: Část A. 
Část A. se vyplňuje ve všech případech. 

Řádek č. 3: Číslo hlášení 
Doplňuje Středisko nemocí z povolání v případě uznání nemoci z povolání. Číslo na 
formuláři hlášení nemoci z povolání a na doprovodné Příloze je stejné. Pod tímto 
číslem jsou data o případu předávána do systému EUROSTAT/EODS. Konstrukce 
čísla hlášení je popsána na str. 7. 

Řádek č. 4: Rodné číslo pacienta 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Konstrukce rodného čísla hlášení je popsána na str. 7. 

Řádek č. 5: IČ zaměstnavatele 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se osmimístné identifikační číslo 
zaměstnavatele podle Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu. 

Řádek č. 6: Místo výkonu práce 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvádí se adresa místa skutečného výkonu práce, 
nikoliv sídla ústředí firmy. V případech, kdy se práce vykonává na různých místech 
republiky (montéři apod.) se do řádku č. 6 Přílohy doporučuje vyplnit „území ČR“. 
U onemocnění vzniklých při práci v zahraničí se uvádí země, ve které k onemocnění 
došlo. 

Řádek č. 7: Práce, při jejímž výkonu onemocnění vzniklo 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Pro účely hlášení do NRNP se prací rozumí činnost, 
kterou pacient vykonával (i když nebyla jeho povoláním) a která je v příčinné 
souvislosti s předmětnou nemocí z povolání. Uvede se podrobně konkrétní druh 
práce (pracovní činnosti) - např. řidič sanitky, dělník v chemické výrobě (čeho), dělník 
při obsluze (jakého) zařízení, lékař JIP, učitelka v mateřské škole apod. 

                                            
12 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Řádek č. 8a: Kategorie práce z hlediska rizikového faktoru rozhodujícího pro 
vznik předmětného onemocnění 

Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se kategorie práce stanovená podle míry 
výskytu a rizikovosti toho faktoru práce, který byl rozhodující pro vznik hlášené 
nemoci z povolání.13 Tato kategorie nemusí být totožná s výslednou kategorií práce, 
kterou postižený vykonával. Příklad: Dělník pracoval v riziku hluku a vibrací. 
S ohledem na riziko hluku odpovídá práce kategorii 3, s ohledem na riziko vibrací 
kategorii 4, tedy výsledná kategorie práce je 4. Jestliže dělník onemocněl poruchou 
sluchu z hluku, uvede se kategorie 3, jestliže utrpěl poškození z vibrací, uvede se 
kategorie 4. Vyplňuje se podle stavu v době ověřování podmínek vzniku nemoci 
z povolání.  

Řádek č. 8b: V případě, že kategorie dosud nebyla formálně určena, uvede se 
zařazení faktoru podle míry expozice zjištěné v rámci ověření 
podmínek vzniku nemoci z povolání 

Vyplňuje ověřující pracoviště.  

Řádek č. 9: Noxa, která vyvolala předmětné onemocnění (rizikový faktor) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Zde se uvede podrobný slovní název vyvolávající 
(etiologické) noxy např. toluen, vibrace, přetěžování, hlasová zátěž apod. 

Řádek č. 10: Kód zdroje expozice 
Vyplňuje ověřující pracoviště podle číselníku EUROSTAT/EODS, který tvoří přílohu 
č. 5.8.14 Kód označuje průmyslový produkt apod., který je zdrojem expozice noxe, jež 
byla slovně charakterizovaná na řádku 9. Např. pro toluen: „B48 - rozpouštědla“. 
Pozn.: Číselník předepsaný Eurostatem je konstruován velmi nevyváženě. Většina 
kategorií zdroje expozice se vztahuje k chemickým látkám. Jestliže v případě 
konkrétního pacienta nelze pro danou vyvolávající noxu najít odpovídající kód (např. 
některé fyzikální faktory), použije se kód sběrné kategorie, tj. „X99 - jiné zdroje 
expozice“. 

Řádek č. 11: Celková doba práce v riziku příslušné noxy, rok začátku 
a ukončení expozice 

Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se celková doba práce v riziku příslušné noxy či 
faktoru (roky-měsíce-dny) a roky začátku a ukončení této práce (např. 1987 - 1999). 
Měsíce, resp. dny expozice se uvádí pouze v případě, když trvání expozice bylo 
kratší než 1 rok. U infekčních onemocnění se uvádí doba zaměstnání na příslušném 
pracovišti, nikoliv inkubační doba předmětného onemocnění. Pokud v době 
ověřování podmínek vzniku nemoci byl pacient v dlouhodobé pracovní neschopnosti, 
doporučuje se počítat délku expozice jen do doby počátku této pracovní 
neschopnosti. 

                                            
13 § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
14 Classification of the Causal Agents of the Occupational Diseases. Eurostat Working Paper series, 

3/2000/E/no18. 
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Řádek č. 12: Část B. 
Část B. se vyplňuje pouze u onemocnění hlášených podle kapitoly V. Seznamu 
nemocí z povolání (nemoci přenosné a parazitární). 

Řádek č. 13: Riziko nákazy potvrzeno na základě 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se způsob ověření rizika nákazy, tj., zda byl 
prokázán kontakt pacienta s konkrétním zdrojem nákazy, nebo zda riziko nákazy 
bylo prokázáno na podkladě zhodnocení epidemiologické situace na pracovišti 
a mimopracovní expozice. 

Řádek č. 14: Tropické nemoci a nemoci získané v zahraničí 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvádí se údaj o preventivním očkování, resp. 
o případné profylaktické léčbě. Vybere se některá z předtištěných možností. 

Řádek č. 15: Infekční nemoci, pro které existuje preventivní očkování 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se údaj o absolvování preventivního očkování, 
pokud se u daného onemocnění provádí, jako např. u klíšťové meningoencefalitidy, 
HAV, HBV, spalniček, zarděnek atd. Vybere se některá z předtištěných možností.  

Řádek č. 16: Razítko orgánu příslušného k ověření podmínek, za nichž vzniká 
nemoc z povolání, jmenovka, podpis a datum vyhotovení 
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4. Pokyny pro vyplňování formuláře  
Hlášení Národnímu registru nemocí z povolání o datu, 
od kterého nemoc již není nemocí z povolání 

Řádek č. 1: Rodné číslo pacienta 
Viz strana 7. 

Řádek č. 2: Číslo hlášení 
Uvede se číslo formuláře, na kterém byla do NRNP hlášena původní nemoc 
z povolání. U případů hlášených v letech 1995-2005 se uvede číslo na tiskopisu 
NZIS 024 1 („hlášení“). Tiskopisy z let před rokem 1995 nebyly číslované, proto se 
v těchto případech řádek č. 2 nevyplňuje. 

Řádek č. 3: Položka seznamu nemocí z povolání 
Uvede se číslo položky seznamu nemocí z povolání, pod kterým bylo původní 
onemocnění ohlášeno. 

Řádek č. 4: Diagnóza slovně 
Vyplní se slovní diagnóza konkrétního onemocnění původně uznaného jako nemoc 
z povolání. Uvádí se klinický název nemoci, nikoliv název příslušné položky seznamu 
nemocí z povolání, tedy např. „syndrom karpálního tunelu vpravo“, nikoliv 
„onemocnění periferních nervů z přetěžování“. 

Řádek č. 5: Diagnóza MKN-10 
Pro slovní diagnózu uvedenou v řádku 4 se vyplní odpovídající čtyřmístný kód 
(písmeno + 3 číslice) podle 10. decenální revize Mezinárodní statistické klasifikace 
nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). 

Řádek č. 6: Datum zjištění 
Vyplní se datum, které bylo při původním hlášení uvedeno jako datum zjištění 
nemoci z povolání ve tvaru DDMMRRRR.  

Řádek č. 7: Datum, od kterého nemoc již není nemocí z povolání  
Uvede se datum platnosti posudku vydaného podle § 7 vyhlášky č. 342 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

Řádek č. 8: Jmenovka a podpis lékaře, razítko střediska nemocí z povolání, 
IČ zdravotnického zařízení, datum vyhotovení hlášení 
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5. Přílohy 

5.1 Hlášení Národnímu registru nemocí z povolání o uznání nemoci 
z povolání / ohrožení nemocí z povolání 

 

1 Hlášení nemoci z povolání 
ohrožení nemocí z povolání 

2 Číslo hlášení           

3 Rodné číslo pacienta            

4 Okres bydliště pacienta  CZ0    

5 Práce, při jejímž výkonu 
onemocnění vzniklo  

6 KZAM       

7 Kapitola a položka seznamu 
nemocí z povolání      

8 Diagnóza slovně  

9 Diagnóza MKN-10      

10 Název zaměstnavatele  

11 IČ zaměstnavatele          

12 Adresa sídla zaměstnavatele  

13 OKEČ      

14 Datum zjištění nemoci z povolání          

15 Datum vyhotovení hlášení           

16 V případě úmrtí na nemoc 
z povolání, datum úmrtí          

Jmenovka a podpis lékaře 
 
 
 
 

Razítko střediska nemocí z povolání 

IČ zdravotnického zařízení 

17 
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5.2 Příloha ke stanovisku orgánu příslušného k ověření podmínek, 
za kterých může vzniknout nemoc z povolání 

1 Příloha ke stanovisku orgánu příslušného k ověření podmínek, 
za kterých může vzniknout nemoc z povolání 

2 ČÁST A. 
3 Číslo hlášení           

4 Rodné číslo            

5 IČ zaměstnavatele          

6 Místo výkonu práce  

7 Práce, při jejímž výkonu onemocnění 
vzniklo  

8a 
Kategorie práce z hlediska rizikového 
faktoru rozhodujícího pro vznik 
předmětného onemocnění 

1 2 2R 3 4 
Dosud nebylo určeno 

8b 

V případě, že kategorie dosud nebyla 
formálně určena, uvede se zařazení 
faktoru podle míry expozice zjištěné 
v rámci ověření podmínek vzniku 
onemocnění 

1 2 2R 3 4 
Nelze se spolehlivě vyjádřit 

9 Noxa, která vyvolala předmětné 
onemocnění (rizikový faktor)  

10 Kód zdroje expozice     

11 Celková doba práce v riziku příslušné noxy 
Rok začátku a ukončení expozice 

12 ČÁST B. 

13 
Riziko nákazy potvrzeno na základě 
a) nalezení kontaktu 
b) zhodnocení epidemiologické situace na pracovišti a mimopracovní expozice 

14 

U tropických nemocí a nemocí získaných v zahraničí 
Preventivní očkování 
a) provedeno kompletně, dokončeno v roce ……… 
b) provedeno částečně, počet dávek ……. v roce …….. 
c) neprovedeno 
d) neexistuje 

 
Profylaktická léčba 
a) provedena, druh léku 
………………………….. 
b) dokončena 
c) neexistuje 

15 

U infekčních onemocnění, u nichž existuje preventivní očkování 
a) provedeno kompletně, dokončeno v roce ……... 
b) provedeno částečně, počet dávek ……. v roce …….. 
c) neprovedeno 

Datum vyhotovení          

16 Jmenovka a podpis 
 
 
 

Razítko ověřujícího orgánu 
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5.3 Hlášení Národnímu registru nemocí z povolání o datu, 
od kterého nemoc již není nemocí z povolání 

 

 Hlášení Národnímu registru nemocí z povolání  
o datu, od kterého nemoc již není nemocí z povolání 

1 Rodné číslo pacienta            

 Údaje o původním onemocnění 

2 Číslo hlášení   

3 Položka seznamu nemocí 
z povolání   

4 Diagnóza slovně  

5 Diagnóza MKN-10      

6 Datum zjištění nemoci z povolání:          

7 Datum, od kterého nemoc již není nemocí z povolání         

Jmenovka a podpis lékaře 
 
 
 
 

Razítko střediska nemocí z povolání 

Datum vyhotovení hlášení IČ zdravotnického zařízení 

8 

                  



Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 

17 / 26 

5.4 Kódy středisek nemocí z povolání pro účel sestavení čísla 
hlášení nemoci z povolání 

Kód Středisko nemocí z povolání 

01 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání 

02 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání 

03 Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání 

04 Nemocnice Kladno, oddělení nemocí z povolání  

05 Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství  

06 Fakultní nemocnice Plzeň, klinika pracovního lékařství  

07 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, oddělení nemocí z povolání  

08 Krajská nemocnice Liberec, příspěvková organizace, oddělení nemocí 
z povolání  

09 Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika nemocí z povolání  

10 Krajská nemocnice Pardubice, Centrum pracovního lékařství  

11 Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, klinika pracovního lékařství  

12 Nestátní zdravotnické zařízení provozovatele MUDr. Libuše Adámkové 

13 Fakultní nemocnice Olomouc, klinika pracovního lékařství  

14 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, klinika chorob z povolání  

15 Hornická poliklinika s. r. o., oddělení nemocí z povolání 

16 Karvinská hornická nemocnice a. s., oddělení nemocí z povolání 
a pracovního lékařství  

17 Nemocnice Podlesí, spol. s. r. o., oddělení nemocí z povolání 

18 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení nemocí z povolání  



Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 

18 / 26 

5.5 Detailní členění kapitoly IV, položka 1 - Nemoci kůže způsobené 
fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory 

Číslo 
podpoložky Definice 

1.01 Prof. dermatózy z alkálií 

1.02 Prof. dermatózy z cementu 

1.03 Prof. dermatózy z kyselin anorganických i organických 

1.04 Prof. dermatózy z čisticích prostředků 

1.05 Prof. dermatózy z organických rozpouštědel 

1.06 Prof. dermatózy z ropných výrobků 

1.07 Prof. dermatózy z chrómu a jeho sloučenin 

1.08 Prof. dermatózy z niklu a jeho slitin 

1.09 Prof. dermatózy z kovů, metaloidů a jejich sloučenin 

1.10 Prof. dermatózy z plastických hmot 

1.11 Prof. dermatózy z pryže nebo gumárenských chemikálií 

1.12 Prof. dermatózy z dehtu a jeho derivátů 

1.13 Prof. dermatózy z organických barviv 

1.14 Prof. dermatózy z léčiv 

1.15 Prof. dermatózy z dezinfekčních prostředků 

1.16 Prof. dermatózy z insekticidních látek a agrochemikálií 

1.17 Prof. dermatózy z ostatních organických chemikálií 

1.18 Prof. dermatózy z rostlin nebo potravin 

1.19 Prof. dermatózy z jiných biologických látek 

1.20 Prof. dermatózy z fyzikálních faktorů (mimo ionizující záření) 
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5.6 Doporučení k užití některých kódů MKN-10 

Kód Diagnóza 

G 560 Syndrom karpálního tunelu 

G 561 Jiná poškození n. mediani (např. pronátorový syndrom) 

G 562 Poškození loketního nervu - Doporučuje se používat pro syndrom 
kubitálního tunelu 

G 568 Jiné mononeuropatie HK - Doporučuje se používat pro syndrom canalis 
Guyoni 
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5.7 Odvětvová klasifikace ekonomických činností OKEČ 

Systematická část platná od 1.1.2003, aktualizovaná 1.9.2005 

A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST, LESNICTVÍ  
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti  
02 - Lesnictví a související činnosti  

B RYBOLOV A CHOV RYB  
05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti  

C TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN  

CA TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN  
10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny  
11 - Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů  
12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud  

CB TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÍCH SUROVIN  
13 - Těžba a úprava ostatních rud  
14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin  

D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL  

DA VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH 
VÝROBKŮ  

15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů  
16 - Výroba tabákových výrobků  

DB VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ  
17 - Výroba textilií a textilních výrobků  
18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin  

DC VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ  
19 - Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi  

DD ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEAŘSKÝCH VÝROBKŮ KROMĚ 
NÁBYTKU  

20 - Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků kromě nábytku  

DE VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ 
A TISK  

21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 
22 - Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
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DF VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ 
ROPY  

23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy  

DG VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH 
VLÁKEN  

24 - Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken  

DH VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ  
25 - Výroba pryžových a plastových výrobků  

DI VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ  
26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků  

DJ VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ  
27 - Výroba základních kovů a hutních výrobků  
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení)  

DK VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH  
29 - Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených 

DL VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ  
30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů  
31 - Výroba elektrických strojů a zařízení jinde neuvedených  
32 - Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů  
33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů  

DM VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ  
34 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů  
35 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení  

DN ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL JINDE NEUVEDENÝCH 
36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedených 
37 - Recyklace druhotných surovin  

E VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU A VODY  
40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie  
41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody  

F STAVEBNICTVÍ  
45 - Stavebnictví  
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G OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ 
POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST  
50 - Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej 

pohonných hmot 
51 - Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) 
52 - Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu 

a převážně pro domácnost  

H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  
55 - Ubytování a stravování  

I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE  
60 - Pozemní a potrubní doprava  
61 - Vodní doprava  
62 - Letecká a kosmická doprava  
63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří 

a agentur  
64 - Spoje  

J FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  
65 - Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování  
66 - Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního 

zabezpečení  
67 - Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním  

K ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI  
70 - Činnosti v oblasti nemovitostí  
71 - Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní 

potřebu a převážně pro domácnost  
72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky  
73 - Výzkum a vývoj  
74 - Ostatní podnikatelské činnosti  

L VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  
75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení  

M VZDĚLÁVÁNÍ  
80 - Vzdělávání  

N ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI  
85 - Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti  
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O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY  
90 - Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné 

činnosti  
91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací jinde neuvedených 
92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti  
93 - Ostatní činnosti  

P ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ  
95 - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu  
96 - Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní 

potřebu  
97 - Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu  

Q EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE  
99 - Exteritoriální organizace a instituce  
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5.8 Číselník kódů zdroje expozice 

Kód Definice 

A02 Lepidla, tmely 

A03 Hnací plyny pro aerosoly 

A11 Komplexotvorná činidla 

A18 Výbušniny 

A19 Hnojiva 

A28 Aditiva do paliv 

A36 Prostředky k odorizaci 

A37 Oxidační činidla 

A38 Zemědělské pesticidy 

A40 Činidla k úpravě pH 

A43 Regulátory technologických procesů 

A44 Redukční činidla 

A46 Polovodiče 

A54 Činidla ke svařování a pájení 

B01 Absorbenty a adsorbenty 

B04 Antikondenzační prostředky 

B05 Prostředky proti zamrzání 

B06 Prostředky proti obtahování a adhezi v polygrafii 

B07 Antistatické prostředky 

B08 Bělicí prostředky 

B10 Barvicí prostředky 

B12 Elektrovodivá činidla 

B14 Antikorozní prostředky 

B15 Kosmetické prostředky 

B16 Činidla k zachycování prachu 

B17 Pokovovací činidla 

B20 Plniva 

B21 Fixativa  

B23 Flotační činidla 

B25 Pěnidla 
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Kód Definice 

B27 Paliva 

B29 Teplonosná media 

B30 Hydraulické kapaliny a jejich aditiva 

B31 Impregnační materiály 

B32 Izolační materiály 

B33 Meziprodukty 

B34 Laboratorní chemikálie 

B35 Mazadla a jejich aditiva 

B41 Léčiva 

B42 Fotochemikálie 

B45 Činidla pro reprografii 

B47 Změkčovadla 

B48 Rozpouštědla 

B49 Stabilizátory 

B50 Povrchově aktivní činidla (tenzory) 

B51 Koželužská činidla 

B52 Činidla k úpravě viskozity 

B53 Vulkanizační činidla 

C09 Čisticí/mycí prostředky 

C13 Stavební materiály 

C22 Retardandy a hasicí prostředky 

C24 Tavidla pro odlévání a slévání 

C26 Potravinářská ochucovadla a aditiva 

C39 Nezemědělské pesticidy a konzervační látky 

D56 Řezné kapaliny 

D57 Činidla k roztírání 

D58 Brusiva 

D59 Barvy, laky a politury  

D60 Radioaktivní látky a ionizující záření 

D61 Prostředky k úpravě povrchů 

D62 Komponenty pro elektroniku 
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Kód Definice 

E55 Užitková zvířata 

E56 Volně žijící zvířata 

E57 Výrobky živočišného původu 

E58 Odpady živočišného původu 

E59 Odpadní vody 

E60 Špičaté nebo ostré zdravotnické materiály 

E61 Křehké zdravotnické materiály 

E62 Ostatní lékařské materiály a nástroje 

E63 Výrobky pro bakteriologické či biologické laboratoře 

E64 Krev a ostatní lidské tekutiny 

E65 Ostatní lidské tkáně 

E66 Nemocný člověk 

X99 Jiné zdroje expozice 
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