
BOZP – přehled změn od 1.1. 2023 
 

 

Pracovní úrazy 

 

Změna v odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Nově je stanoveno, že 

hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě 

údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení 

bolesti a ztížení společenského uplatnění. V roce 2023 hodnota bodu činí 393,06 Kč 

(dosud 250,- Kč). 

 

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání před 1. lednem 2023, ale nebylo-li 

rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo za ztížení společenského uplatnění, 

stanoví se náhrada za bolest nebo za ztížení společenského uplatnění ve výši platné od 

1. ledna 2023. 

 

Pracovnělékařské služby 

 

Zrušena povinnost provádění periodických pracovnělékařských prohlídek u 

zaměstnanců, jejichž práce je zařazena v kategorii první nebo druhé a jejíž součástí není 

profesní riziko (dříve riziko ohrožení zdraví) dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo 

není-li zdravotní způsobilost posuzována dle jiných právních předpisů než dle vyhlášky 

č. 79/2013 Sb. Nadále se tyto prohlídky budou provádět pouze, pokud je vyžaduje 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec. 

 

Prodloužení lhůty k provedení dohledu na 3 roky (dosud 1 rok) na pracovištích, kde je 

vykonávána práce zařazená v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté nebo jejíž 

součástí je profesní riziko, případně je-li zdravotní způsobilost pro vykonávané práce 

stanovená jinými právními předpisy než vyhláškou č. 79/2013 Sb. 

 

U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé se dohled provádí, pokud tak 

zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských 

služeb; v těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů.  

 

Dohled se neprovádí zejména v dopravních prostředcích zaměstnavatele a v zařízeních, 

která jsou ve zkušebním provozu. 

 

 

 



Byla zrušena příloha č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., kterou se stanovovala doba potřebná 

k zajištění pracovnělékařských prohlídek a doba potřebná k provedení dohledu. 

 

Z profesních rizik (dříve riziko ohrožení zdraví) bylo vyřazeno řízení motorových vozidel, 

tzv. řidiči – referenti a práce ve školách a školských zařízení. 
 

 

Zpracoval: Petr Vozáb, svazový inspektor bezpečnosti práce  


