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§ 39  
 

Zdravotní klasifikace  

 

 (1) Zdravotní klasifikace vyjadřuje schopnost vězněné osoby při zjištěné kvalitě zdraví zvládnout zdravotní náročnost výkonu 
činností a podmínky, za kterých je činnost při zařazení do práce nebo zajištění každodenního provozu věznice bez nároku na pracovní 
odměnu vykonávána, bez vzniku nebo zhoršení nemocí, které vznikají nebo se zhoršují vlivem nepřiměřeného zatížení organismu vězněné 
osoby, a bez ohrožení zdraví dalších osob.  
  
 (2) Zdravotní klasifikace je jedním z podkladů hodnocených při výběru vhodného zařazení do práce nebo k činnostem potřebným 
k zajištění každodenního provozu věznice (dále jen „práce“).  
  
 (3) Zdravotní klasifikaci vězněné osobě stanoví ošetřující lékař zpravidla po provedení vstupní prohlídky, nejpozději však do 
sedmi pracovních dnů ode dne nástupu do výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence, jestliže tomu 
nebrání objektivní důvody. Dříve stanovenou zdravotní klasifikaci ošetřující lékař hodnotí vždy při změně kmenové věznice v rámci 
mimořádné lékařské prohlídky, při ukončení hospitalizace nebo dočasné pracovní neschopnosti, anebo při změně zdravotního stavu.  
  
 (4) Nemá-li vězněná osoba stanovenu zdravotní klasifikaci, nelze ji projednat v zařazovací komisi a nelze ani stanovit program 
zacházení.  
  
 (5) Do doby přiznání zdravotní klasifikace se vězněná osoba považuje za neposouzenou. Za tímto účelem se v rámci zdravotní 
klasifikace uvádí značka „N“. Vězněnou osobu, která nemá přiznánu zdravotní klasifikaci lze přemísťovat jen za podmínek stanovených 
vnitřním předpisem;25)

 to se netýká obviněných.  
  
 (6) Stanovenou nebo změněnou zdravotní klasifikaci zanese pověřený zaměstnanec zdravotnického střediska nebo nemocnice 
do VIS, a to nejpozději následující pracovní den.  
  
 (7) V podmínkách Vězeňské služby existují zdravotní klasifikace s označením:  
  
a) „A“ - schopnost ke zdravotně náročné práci včetně práce se zvýšenými nároky zejména na smyslové orgány (riziková práce kategorie 
čtvrté), práce s rizikem ohrožení zdraví nebo práce, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny právním předpisem26)

,  
  
b) „B“ - schopnost ke zdravotně náročné práci (riziková práce kategorie třetí nebo druhé rizikové), práce s rizikem ohrožení zdraví nebo 
práce, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny právním předpisem26)

,  
  
c) „C“ - schopnost k nerizikové práci (práce kategorie druhé nebo prvé), k práci s rizikem ohrožení zdraví nebo práci, pro jejíž výkon jsou 
podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny právním předpisem26)

,  
  
d) „D“ - schopnost ke zdravotně nenáročné práci vykonávané za zdravotně nenáročných - příznivých podmínek (práce kategorie prvé), 
není-li jejich součástí práce s rizikem ohrožení zdraví nebo práce, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny právním 
předpisem26)

,  
  
e) „E“ - schopnost ke zdravotně nenáročné práci vykonávané za zdravotně nenáročných - příznivých podmínek, přičemž výkon práce je 
podmíněn úpravou pracovního místa nebo pracovního režimu,  
  
f) „F“ - trvalá neschopnost k jakékoliv soustavné pracovní činnosti, nebo pokud tak stanoví právní předpis27)

.  
  

§ 40  
 

Zdravotní klasifikace F  

 

 (1) Zdravotní klasifikace „F“ se dělí na podskupiny, které jsou dále v případě splnění podmínek doplněny indexy a specifickými 
indexy.  
  
 (2) Podskupiny zdravotní klasifikace „F“ se uvádí za pomlčkou. Podskupiny jsou:  
  
a) „s“ pro vězněné osoby požívající starobní důchod,  
  
b) „i“ pro vězněné osoby s přiznanou invaliditou třetího stupně,  
  
c) „n“ pro vězněné osoby, jejichž zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení.  
  
 (3) Indexy zdravotní klasifikace „F“ se oddělují od podskupiny lomítkem. Indexy jsou:  
  
a) „d“ značící, že stabilizovaný zdravotní stav vyžaduje místní dostupnost zdravotních služeb, zejména dostupnost zdravotnických zařízení, 
v nichž je poskytována specializovaná nebo lůžková péče,  
  
b) „m“ značící, že stabilizovaný zdravotní stav vykazuje významné omezení mobility bez somatického onemocnění, které by zakládalo 
důvod pro stanovení indexu „h“,  
  
 



 

c) „p“ značící stabilizovaný zdravotní stav s přiznanou invaliditou 3. stupně pro poruchu duševní nebo poruchu chování, nebo zdravotní stav 
s tím srovnatelný, bez somatického onemocnění, které by zakládalo důvod pro stanovení indexu „h“ nebo „m“,  
  
d) „h“ zdravotní stav trvale pracovně nezařaditelného odsouzeného není stabilizovaný a vyžaduje dlouhodobě lůžkovou péči.  
  
 (4) Specifický index se uvádí bezprostředně za indexem. Specifické indexy jsou:  
  
a) pro index „d“:  
1. „1.“ značící, že osoba vyžaduje dispensární péči v intervalech kratších jak dvanáct měsíců,  
2. „1.1.“ značící, že osoba vyžaduje medikaci léky s preskripčním omezením „E“ s výjimkou psychiatrické indikace,  
3. „2“ značící potřebu péče u mimovězeňského poskytovatele zdravotních služeb delší jak šest měsíců,  
4. „3“ značící častou akutní dekompenzaci zdravotního stavu,  
5. „4“ značící zvýšenou potřebu dostupnosti zdravotních služeb z jiných než výše uvedených důvodů,  
  
b) pro index „m“:  
1. „1“ značící potřebu osoby na bezbariérovou úpravu okolí,  
2. „1.1.“ značící, že lokomoce osoby je možná pouze o berlích,  
3. „1.2.“ značící, že lokomoce osoby je možná pouze na invalidním vozíku,  
4. „2.1.“ značící, že osoba vyžaduje občasně dopomoc druhé osoby při sebeobsluze,  
5. „2.2.“ značící, že osoba nepřetržitě vyžaduje dopomoc druhé osoby při sebeobsluze,  
6. „3“ značící, že se jedná o osobu převážně ležící,  
7. „4“ značící omezení mobility z jiných než výše uvedených důvodů,  
  
c) pro index „p“:  
1. „1“ značící, že osoba nevyžaduje trvalou medikaci,  
2. „2“ značící, že osoba vyžaduje medikaci, jejíž preskripce je v působnosti praktického lékaře,  
3. „3“ značící, že osoba vyžaduje medikaci léky s preskripčním omezením „E“ s psychiatrickou indikací,  
4. „4“ značící potřebu zvláštní péče z jiných než výše uvedených důvodů.  
  
 (5) Při stanovení zdravotní klasifikace „F“ musí být vždy uvedena její podskupina.  
  
 (6) Při stanovení indexu se specifický index stanoví vždy.  
  
 (7) Zdravotní klasifikaci „F“ lze stanovit pouze v případech stanovených právním předpisem27)

.  
  
 (8) Zdravotní klasifikaci „F“ stanoví ošetřující lékař po projednání v oblastní komisi, s výjimkou zdravotní klasifikace „F-s“ nebo 
„F-i“, pokud nejsou podmíněny indexem.  
  

§ 41  
 

Omezení zdravotní klasifikace  

 

 (1) Stanovená zdravotní klasifikace se omezí, jestliže vězněná osoba není s ohledem na ochranu a bezpečnost jejího zdraví nebo 
ochranu a bezpečnost zdraví dalších osob zdravotně způsobilá k výkonu konkrétních činností nebo výkonu práce pod vlivem dalších 
konkrétních rizik ve zdravotní klasifikaci nezohledněných. Při omezení zdravotní klasifikace se postupuje přísně individuálně. Omezení 
zdravotní klasifikace se vyznačuje klasifikačními značkami „x“ nebo „z“, kterými se doplní klasifikační značka zdravotní klasifikace (např. 
Bx).  
  
 (2) Omezení zdravotní klasifikace nelze používat u zdravotní klasifikace „F“ nebo „N“.  
  
 (3) Zdravotní klasifikaci s omezením „z“ lze přiznat pouze těhotné ženě nebo mladistvému, a to pouze v rozsahu právního 
předpisu

28). Omezení zdravotní klasifikace „z“ lze přiznat souběžně s omezením zdravotní klasifikace „x“.  
  
 (4) Klasifikační značka „x“ nebo „z“ musí být doplněna o konkrétní slovní označení činnosti nebo rizika. 


