Platné znění měněných ustanovení s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 114
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu
právo (dále jen „dosažená mzda“), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku,
pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v
rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních
měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k
dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.
(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li
mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k
případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k
níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je
možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích
zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

(3) Vedoucímu zaměstnanci (§ 11) nepřísluší dosažená mzda a příplatek ani
náhradní volno podle odstavců 1 a 2, je-li jeho mzda sjednána (§ 113) již
s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s příhlédnutím k případné práci
přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž
bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci
přesčas je možné sjednat v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
§ 112
(1) Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby. Nárok na služební příjem
má také v dalších případech, kdy to stanovuje zákon. Za služební příjem se považují peněžitá
plnění poskytovaná příslušníkovi bezpečnostním sborem ve výši a za podmínek stanovených
tímto zákonem. Příslušník s kratší dobou služby má nárok na služební příjem odpovídající
této kratší době služby.
(2) Příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné službě přesčas
konané při vyhlášení krizového stavu podle zvláštního právního předpisu56) v rozsahu
150 hodin v kalendářním roce. Ve služebním příjmu ředitele bezpečnostního sboru a jeho
zástupce je přihlédnuto k veškeré službě přesčas.

(3) Příslušník a příslušnice mají nárok na stejný služební příjem za stejnou službu nebo
za službu stejné hodnoty. Za stejnou službu nebo službu stejné hodnoty se považuje služba
stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která je konána ve stejných
nebo srovnatelných podmínkách služby, při stejných nebo srovnatelných schopnostech a
způsobilosti k výkonu služby, při stejné nebo srovnatelné služební výkonnosti a výsledcích ve
výkonu služby.
(4) Příslušníkovi, který nevykonával službu proto, že na jeho obvyklý den výkonu
služby připadl svátek, se služební příjem nekrátí.
______________________
56) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
§ 59
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
(1) Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní
způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci
pracovnělékařských služeb s tím, že
a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských
služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího
poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce
pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání,
b) osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se
před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu pracovního poměru nepodrobí
vstupní lékařské prohlídce.
(2) Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel
hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní
nebo obdobný vztah pracovní poměr, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a
druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem
nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

