Pozměňovací návrhy poslance Ivana Adamce
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 903)
Pracovní doba a doba odpočinku
1. V části první, čl. I návrhu se bod 29. vypouští.
Odůvodnění:
Vládní návrh má napříště upravit minimální dobu 2 dnů pro seznámení
zaměstnance se změnou pracovního rozvrhu i pro případy, že se zaměstnavatel a
zaměstnanec dohodnou na jiné době seznámení než standardních 14 předem.
V některých provozech (doprava, energetika) je ale nutná i větší flexibilita, např.
v případě různých mimořádných provozních situací (havárie, kalamita) nebo při
zajištění nepřetržitých provozů. Zaměstnanci jsou již dostatečně chránění tím, že
seznámení s rozvrhem pracovní doby nebo jeho změnou je v případě lhůty kratší
než 14 dní možné pouze na základě dohody, tj. s jejich souhlasem.
2. V části první, čl. I návrhu se za bod 44. vkládá nový bod 44a., který zní:
„44a. V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou zní:
„(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci
byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb v případech a za
podmínek stanovených pro pracovnělékařské služby zvláštním
zákonem.113)“.
______________________________________
113) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů.“
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že noční práce je jedním z bezpečnostních rizikových faktorů,
které mohou ovlivnit zdravotní způsobilost k práci, a souhrnně jsou tyto faktory
uvedené v prováděcím právním předpise k zákonu o specifických zdravotních
službách, navrhuje se úprava zákoníku práce v § 94 odst. 2 tak, že v případě
povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské prohlídky pro zaměstnance
pracující v noci se odkazuje na postup podle zákona o specifických zdravotních
službách. Pracovnělékařské prohlídky související s noční prací budou vymezeny
v prováděcí vyhlášce s tím, že jejich periodicita bude stanovena na 2 roky. Úhrada
vstupní lékařské prohlídky v souvislosti s noční prací bude prováděna podle
ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb. Navržená úprava je součástí vládního
návrhu novely zákona o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk 874,
část třetí, čl. IV, bod 2.), legislativní postup tohoto tisku však získal značné
zpoždění a není jisté, zda bude dokončen včas.
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