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ZÁKON
ze dne ………………2012

kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona 167/2012
Sb., se mění takto:
1.

V § 59 odst. 1 písm. b) se slova „pracovněprávního nebo obdobného vztahu“ nahrazují
slovy „pracovního poměru“.

2.

V § 59 odst. 2 se slova „pracovněprávní nebo obdobný vztah“ nahrazují slovy „pracovní
poměr“.

Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platné právní úpravy a hlavní principy nové právní úpravy
Předložený návrh zákona navrhuje úpravu v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, týkající se posuzování způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.
Ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) tohoto zákona stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání
se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo
obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vzhledem k tomu, že podle § 3
zákoníku práce jsou základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy
založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, dopadá povinnost podrobit se
lékařské prohlídce i na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Jde o zcela
novou administrativní povinnost zavedenou s účinností od 1. dubna 2012 uvedeným
zákonem. Tato právní úprava bude zbytečně zatěžovat zaměstnavatele i zaměstnance
sjednávající tyto dohody, které se uzavírají na časově limitovanou dobu (nejvýše 300 hodin
v kalendářním roce, resp. v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní
pracovní doby) a zpravidla nikoli na práce, které by vyžadovaly nezbytné zjišťování zdravotní
způsobilosti. Proto se navrhuje omezit povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce pouze
při vzniku pracovního poměru.
Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí
Zúžením povinnosti zaměstnance podrobit se vstupní lékařské prohlídce pouze a případy
vzniku pracovního poměru, dojde k úspoře prostředků veřejných rozpočtů, neboť podle platné
právní úpravy zaměstnavatel zásadně hradí vstupní lékařskou prohlídku v případě, pokud
uzavře s uchazečem o zaměstnání „pracovněprávní nebo obdobný vztah“.
Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem. Návrh zákona neodporuje
ani mezinárodním smlouvám, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Odůvodnění návrhu na vyslovení souhlasu již v prvém čtení
S ohledem na potřebu urychleně napravit nedostatky uvedeného zákona se navrhuje, aby
Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.
Zvláštní část
K čl. I
Z příslušných ustanovení zákona o specifických zdravotních službách se vypouští nově
stanovená povinnost zaměstnance (zavedená s účinností od 1. dubna 2012) podrobit se
vstupní lékařské prohlídce i v případě, že uzavírá některou z dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Tato povinnost se omezuje pouze na případ uzavření pracovního poměru.
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K čl. II
Vzhledem k potřebě napravit výše uvedené nedostatky se účinnost zákona navrhuje na
patnáctý den po jeho vyhlášení.
V Praze dne 13. července 2012

Jan Chvojka, v. r.
Jaroslav Krákora, v. r.
Pavel Antonín, v. r.
Bohuslav Sobotka, v. r.
Ivan Ohlídal, v. r.
Pavel Holík, v. r.
Stanislav Huml, v. r.
Vlasta Bohdalová, v. r.
Robin Böhnisch, v. r.
Karel Černý, v. r.
Jiří Koskuba, v. r.
Jiří Zemánek, v. r.
Roman Sklenák, v. r.
Miroslava Strnadlová, v. r.
Vladimíra Lesenská, v. r.
Ladislav Šincl, v. r.
Milada Emmerová, v. r.
Dana Váhalová, v. r.
Václav Neubauer, v. r.
Josef Smýkal, v. r.
Jan Látka, v. r.
Jiří Krátký, v. r.
Josef Tancoš, v. r.
Jaroslav Foldyna, v. r.
Cyril Zapletal, v. r.
František Novosad, v. r.
František Bublan, v. r.
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Platné znění měněných ustanovení s vyznačením navrhovaných změn
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.

