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Informace o přijatých nebo 
připravovaných změnách 
právních předpisů
Novela zákona o zaměstnanosti, zákona 
o inspekci práce a zákoníku práce
■  vstoupila v účinnost 29. července 2017;
■  zrušení možnosti vykonávat nekolidující zaměstnání 

(zaměstnání, které může vykonávat osoba evidovaná 
jako uchazeč o zaměstnání) v pracovněprávním vztahu 
založeném dohodou o provedení práce;

■  změna způsobu evidence a vykazování plnění povinné-
ho podílu osob se zdravotním postižením prostřednic-
tvím odebírání výrobků, služeb nebo zakázek (údaje 
bude do evidence vkládat poskytovatel výrobků, služeb 
či zakázek);

■  zpřísnění podmínek pro získání povolení ke zprostřed-
kování zaměstnání, které je nezbytné k tomu, aby se fy-
zická nebo právnická osoba stala agenturou práce;

■  v  zákoníku práce dojde k  vyloučení možnosti souběž-
ných pracovněprávních vztahů při uplatnění agenturní-
ho zaměstnávání;

■  do  zákoníku práce bude doplněn výčet důvodů, na  je-
jichž základě nesmí docházet k diskriminaci; oproti vý-
čtu v antidiskriminačním zákoně bude tento výčet navíc 
obsahovat i  důvod spočívající v  členství v  odborových 
organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů;

■  v zákoně o inspekci práce bude doplněn nový přestupek, 
jehož se zaměstnavatel dopustí protizákonným naruše-
ním soukromí nebo osobních práv zaměstnanců, s mož-
ností uložení pokuty až do výše 1 mil. Kč.

Novela zákona o nemocenském pojištění
■   vstoupí v účinnost 1. února 2018;
■   nová dávka otcovské poporodní péče (otcovská);
■   nástup na otcovskou musí nastat do 6 týdnů od narození 

dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče;
■   podpůrčí doba u otcovské činí 7 kalendářních dnů;
■   po dobu otcovské omluví zaměstnavatel nepřítomnost za-

městnance v práci (zaměstnanec podle zákoníku práce po-
žádá o čerpání rodičovské dovolené).

Novela zákona o specifických zdravotních 
službách
■  vstoupí v účinnost 1. listopadu 2017;
■  změna termínu k  provedení vstupní lékařské pro-

hlídky (nikoliv před podpisem pracovní smlouvy, 
nýbrž až přede dnem nástupu do práce);

■  náklady na vstupní prohlídku musí vždy zaměstnava-
tel uhradit při vzniku pracovního poměru (odstraně-
ní možnosti, podle níž se strany mohly dohodnout 
například na uhrazení nákladů až po uplynutí zku-
šební doby);

■  v  případě některých pracovnělékařských prohlídek 
nahrazení výpisu ze zdravotnické dokumentace po-
tvrzením o nezměněném zdravotním stavu;

■  upřesnění obsahu lékařského posudku o  zdravotní 
způsobilosti k výkonu práce,

■  možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského 
posudku;

■  možnost zajistit pracovnělékařské služby prostřednic-
tvím pověřeného poskytovatele (zastoupení smluvní-
ho lékaře jiným lékařem).

Novela zákona o státní službě
■  vstoupila v účinnost 1. června 2017;
■  nová možnost vedoucího služebního úřadu a státní-

ho tajemníka pověřit zástupce výkonem svých pravo-
mocí (kromě jednání ve věcech služebního poměru);

■  doplnění pravidla o  prodloužení zkušební doby 
o dobu trvání celodenních překážek ve službě nebo 
celodenního čerpání dovolené;

■  doplnění některých nových pravidel v oblasti výběro-
vého řízení (povinnost seznámení se se zákazem kon-
kurence, řešení případu, kdy se žadatel nedostaví 
na pohovor);

■  nová možnost přiznání, zvýšení nebo snížení osobní-
ho příplatku též v souvislosti se zařazením, převede-
ním nebo jmenováním na jiné služební místo. Au
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Základní pravidla pro výkon 
práce z  domova obsahuje zá-
koník práce (ZP). Jde o  po-

měrně stručnou úpravu, která navíc 
dopadá jen na  jednu určitou formu 
výkonu práce z domova. Vý-
znamnější je tedy spíše sa-
motná skutečnost, že záko-
ník práce ponechává pro 
smluvní strany pracovně-
právního vztahu otevřenou 
možnost vykonávat práci 
i mimo pracoviště zaměst-
navatele.

V nedávné době vzbu-
dil i  v  souvislosti s  prací z  domova 
značnou pozornost návrh novely zá-
koníku práce. Zákonodárce uvažoval 
o  doplnění stávající úpravy práce 
z  domova o  další pravidla, jež měla 

řešit mimo jiné hrazení nákladů spo-
jených s  výkonem práce z  domova 
nebo předcházení izolaci zaměstnan-
ce pracujícího z domova od ostatních 
zaměstnanců. K  přijetí této novely 

v rámci současného volebního obdo-
bí nakonec nedojde, a tak úprava zů-
stane i nadále stručná. Považujme to 
ale spíše za  výhodu než nevýhodu. 
Řadu souvislostí výkonu práce z do-

mova zákon sice neřeší, čímž nicmé-
ně ponechává smluvním stranám 
prostor k tomu, aby si samy sjednaly 
taková pravidla, která jim vyhovují.

Relativně samostatný právní re-
žim pro výkon práce z domova vyplý-
vá ze zákona o státní službě, který při 
splnění určitých podmínek umožňuje 
uzavření dohody o výkonu služby z ji-
ného místa (viz níže).

Smluvní základ homeoffice
Zákoník práce už v  rámci svých 

úvodních ustanovení předpokládá, že 
práce bude vykonávána na  pracovišti 
zaměstnavatele, případně na  jiném 
dohodnutém místě. Také ust. § 317 
ZP, které práci z domova blíže rozpra-
covává, je založeno na tom, že výkon 
práce na jiném místě než na pracovišti 
byl mezi stranami sjednán. Zákon ne-
trvá na  tom, aby dohoda o  výkonu 
práce mimo pracoviště byla písemná, 

a  strany se tedy na  výkonu 
práce z domova mohou do-
hodnout i neformálně.

Formy výkonu 
práce z domova
V  návaznosti na  to, jaké 
podmínky pro výkon práce 
z domova byly mezi zaměst-

nancem a  zaměstnavatelem sjednány, 
můžeme rozlišit několik forem výko-
nu práce z domova, což je důležité pro 
správnou aplikaci pravidel stanove-
ných zákoníkem práce.

Práce z domova, označovaná také jaké homeworking, 
homeoffice nebo teleworking, představuje rozvíjející se 
formu výkonu práce, která zaměstnanci umožňuje,  
aby vykonával práci na jiném místě, odlišném od pracoviště 
zaměstnavatele. Zpravidla k tomu dochází při využití 
výpočetní techniky a moderních telekomunikačních 
prostředků. Jako základní výhoda práce z domova bývá 
zmiňována mimo jiné úspora času i nákladů spojených 
s cestováním do práce a zpět nebo lepší možnost sladění 
rodinného a pracovního života. Uplatnění práce  
z domova je možné i u zaměstnavatelů, kteří patří  
do tzv. rozpočtového nebo veřejného sektoru.

Práce z domova 
ve veřejném sektoru

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Ust. § 317 ZP, které bývá stan-
dardně prezentováno jako úprava pro 
výkon práce z  domova, se vztahuje 
na pracovněprávní vztah zaměstnance, 
jenž pracuje na jiném místě než na pra-
covišti a sám si přitom rozvrhuje pra-
covní dobu. Toto východisko tedy defi-
nuje jednu z přípustných forem výkonu 
práce z domova, charakteristickou tím, 
že pouze zaměstnanec sám rozhoduje 
o tom, kdy bude pracovat.

Rozvržení pracovní doby
Existují názory, podle nichž stá-

vající právní úprava neumožňuje, aby 
zaměstnanec pracoval z domova a při-
tom mu zaměstnavatel rozvrhoval 
pracovní dobu. Tento názor považuje-
me za  zcela nesprávný. I  v  pracovně-
právních vztazích platí, že si strany 
mohou sjednat práva a povinnosti od-
chylně od zákona, pokud tomu nebrá-
ní výslovný zákaz nebo pokud by tím 
nedošlo k narušení dobrých mravů či 
veřejného pořádku. Jsme proto pře-
svědčeni, že si zaměstnavatel se za-
městnancem mohou beze všeho sjed-
nat, že bude zaměstnanec pracovat 
z domova, ale pracovní dobu mu bude 
zcela nebo částečně rozvrhovat za-
městnavatel. Uplatnění takového reži-
mu pouze představuje svébytnou for-
mu práce z domova.

Zcela běžně se vyskytují případy, 
kdy zaměstnanec pracuje z  domova, 
přičemž ale má zaměstnavatelem sta-

noveno, že musí být v  určité době 
k dispozici tak, aby se s ním mohl za-
městnavatel v  případě potřeby spojit 
s použitím dohodnutého telekomuni-
kačního prostředku (telefon, e-mail 
nebo jiný prostředek umožňující on-
line přenos zpráv, zvukové nebo i ob-
razové spojení apod.). Taková forma 
výkonu práce často odpovídá provoz-
ním a  organizačním potřebám za-
městnavatele, který je ochoten vzdát 
se v pracovní době přímého (fyzické-
ho) dohledu nad zaměstnancem a ne-
chat ho pracovat z domova, přesto ale 
potřebuje, aby pracoval v  určitou 
dobu, případně aby jej bylo možné 
v určitou dobu kontaktovat.

Častá chyba
Z citovaného ust. § 317 vyplývá, která 
pravidla obsažená v zákoníku práce se 
na zaměstnance pracujícího z domova 
nevztahují. Jde například o  právo 
na  náhradu mzdy či platu při někte-
rých důležitých osobních překážkách 

v práci nebo na mzdu, plat či náhradní 
volno za práci přesčas nebo ve svátek. 
Tato úprava ovšem nedopadá 
na  všechny zaměstnance pracující 
z domova. Platí jen pro tu formu práce 
z  domova, s  níž je spojeno právo za-
městnance samostatně rozhodovat 
o tom, kdy bude vykonávat práci.

Náklady spojené s výkonem 
práce z domova
Mezi často diskutované problémy spo-
jené s prací z domova patří i hrazení 
nákladů, které zaměstnanci vznikají. 
Jedno z východisek úpravy pracovně-
právních vztahů spočívá v tom, že ná-
klady spojené s výkonem závislé práce 
hradí zaměstnavatel. To samozřejmě 
platí i  pro případy, kdy zaměstnanec 
vykonává práci z domova.

Často se lze setkat s tím, že zaměst-
nanci pracující z domova náhrady výda-
jů nevyžadují a zaměstnavatelé pak také 
žádné náhrady výdajů neposkytují. Bylo 
by vhodné a správné, pokud by na ná-

Zákon nechává  
smluvním stranám prostor,  

aby si samy sjednaly  
pravidla, která jim vyhovují

Navzdory výše uvedené mož-
nosti dohodnout se i nefor-
málně spíše doporučujeme, 
aby si zaměstnavatel se za-
městnancem sjednali pravidla 
pro výkon práce z  domova 
jasně a výslovně, a to buď 
v  rámci pracovní smlouvy, 
nebo v samostatně stojící do-
hodě o podmínkách výkonu 
práce z domova. 
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hradu nákladů vznikajících zaměstnan-
ci při výkonu práce z domova pamato-
vala výše popsaná dohoda o  pod- 
mínkách výkonu práce z  domova. Po-
kud si ovšem strany náhradu nákladů 
nesjednaly a  zaměstnanec poskytnutí 
náhrady neuplatňuje, může zaměstna-
vatel vycházet z  toho, že zaměstnanci 
zřejmě žádné náklady nevznikají, a ne-
dochází tak k porušování zákona.

Bezpečnost práce 
a pracovní úrazy
V souvislosti s výkonem práce z domo-
va se také často objevují úvahy o zajiš-
tění bezpečnosti práce a  odškodnění 
případných pracovních úra-
zů. Nepovažujeme za reál-
né a rozumné, aby zaměst-
navatel prováděl kontrolu 
všech míst, kde jeho za-
městnanci na základě do-
hody s ním pracují. V rám-
ci pravidelných školení 
zaměřených na bezpečnost 
práce je nicméně může na-
příklad poučit o  zásadách bezpečné 
práce v domácích podmínkách.

S  úrazy při výkonu práce z  do-
mova se lze setkat jen velmi zřídka. 
I kdyby se zaměstnanci skutečně něco 
stalo, musel by zaměstnavateli proká-

zat, že k poškození zdraví došlo v dů-
sledku úrazového děje při plnění pra-
covních úkolů nebo v  přímé 
souvislosti s  ním. Prokázání těchto 
skutečností by ovšem s  ohledem na 
okolnosti bylo pro zaměstnance dosti 
obtížné, ne-li nemožné.

Práce z domova v režimu 
zákona o státní službě
Ve vztahu ke státním zaměstnancům, 
kteří vykonávají službu ve  služebním 
poměru, platí v oblasti práce z domo-
va zvláštní úprava obsažená v zákoně 
o státní službě a dále v prováděcím na-
řízení vlády č. 144/2015 Sb. Vzhledem 

k  existenci této zvláštní úpravy se 
u  uvedených zaměstnanců neuplatní 
výše popsaná pravidla obsažená v zá-
koníku práce.

Podle ust. § 117 zákona o  státní 
službě může služební orgán se státním 

zaměstnancem sjednat dohodu o výko-
nu služby z  jiného místa. Takovým ji-
ným místem bude nejčastěji právě za-
městnancův byt. V  tom případě si pak 
státní zaměstnanec sám rozvrhuje slu-
žební dobu, ovšem nepřísluší mu plat 
nebo náhradní volno za službu přesčas 
ani náhradní volno či náhrada platu 
anebo příplatek za službu ve svátek.

Podle prováděcího nařízení je 
možnost výkonu služby z domova vá-
zána na  to, že byla přijata opatření 
umožňující ukládání služebních úko-
lů, organizování, řízení a  kontrolu 
výkonu státní služby a  ukládání pří-
kazů k výkonu služby, zpravidla pro-
střednictvím sítě elektronických ko-

munikací, a  také na  to, že 
zaměstnanci bylo poskytnu-
to vybavení potřebné k  vý-
konu státní služby z  jiného 
místa, případně že zaměst-
nanec využije vlastní vyba-
vení. Právní úprava výkonu 
služby z  domova je oproti 
obecnému režimu v zákoní-
ku práce propracovanější, 

zejména pokud jde o  řízení práce 
(služby) a  nezbytné vybavení. Za-
městnavatelům a zaměstnancům po-
hybujícím se v režimu zákoníku prá-
ce samozřejmě nic nebrání, aby si 
obdobná pravidla sami sjednali. n

Zaměstnavatel by si měl  
se zaměstnancem sjednat 

pravidla výkonu práce  
z domova jasně a výslovně

Naše služby Na míru

FiremNí časopisy

iN-house školeNí

Nenašli jste v naší nabídce školení vyhovující vašim potřebám? 
Uvažujete o vydávání vlastního newsletteru či magazínu? 
Obraťte se na nás – využijeme naše jedinečné know-how 
a téměř 30letou tradici mezinárodního holdingu ve váš prospěch 
a připravíme produkty přímo na míru vaší společnosti!

Stále větší roli hrají v 21. století nástroje 
firemní kultury včetně firemních časopisů, 
a proto vám pomůžeme, abyste se před klienty, 
zaměstnanci i konkurencí mohli prezentovat 
kvalitním korporátním magazínem. Připravíme 
jej v souladu s vaší strategií a posuneme váš 
byznys o krok dál. V případě zájmu stačí napsat 
na casopis@forum-media.cz. 

Na míru šitá školení a workshopy organizujeme buď 
přímo ve vašich prostorách, nebo vám prostor zajistíme. 
Celý kurz postavíme s renomovaným odborníkem podle 
vašich požadavků. Získáte možnost přímé konzultace 
s lektorem a odpovědi na vaše otázky. V případě zájmu 
nám napište na inhouse@forum-media.cz.

Nakladatelství FORUM s.r.o.
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
tel.: +420 251 115 576, fax: +420 251 512 422
office@forum-media.cz, www.forum-media.cz
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nanců, a  to odděleně pro jednotlivé 
zaměstnance. 

Porušování povinností zaměst-
navatele při vedení zákonem požado-
vaných údajů evidence práce může být 
posuzováno jako správní delikt nebo 
přestupek. Sankce v  těchto případech 
stanoví zákon o  inspekci práce, která 
může podle povahy a závažnosti poru-
šení uložit pokutu až do výše 400 tis. 
Kč zaměstnavateli, který evidenci pra-
covní doby nevede.

Způsoby vedení evidence 
pracovní doby
Zákoník práce neukládá zaměstnavate-
lům žádnou specifickou formu eviden-
ce ani nestanoví podobu vedení evi-
dence pracovní doby. Konkrétní způ- 
sob je věcí zaměstnavatele, možná je 
elektronická forma, papírová podoba, 
počítačový program apod., záleží vždy 
na rozhodnutí zaměstnavatele.

Základním požadavkem je, aby 
tyto záznamy byly transparentní a prů-

kazné, z evidence musí být zřejmé, kdy 
byla práce vykonáváná, kdy zaměstna-
nec čerpal přestávku na jídlo a oddech, 
zda pracoval nařízený nebo dohodnutý 
přesčas, jaká byla celková pracovní 
doba a  další skutečnosti důležité pro 
nároky týkající se pracovní doby. 

Záznamy docházky versus 
evidence pracovní doby
Jste ve své praxi zvyklí pouze na knihu 
příchodů a  odchodů či jednoduchou 
evidenci docházky? Jste přesvědčeni, 
že z  této evidence, kterou často vypl-
ňují zaměstnanci sami a  jejíž správ-
nost mnohdy nikdo ani nekontroluje, 
lze vyčíst všechno podstatné a že tato 
forma splňuje požadavky zákona? To 
je omyl.

V praxi se poměrně často zamě-
ňuje evidence pracovní doby s pouhý-
mi záznamy příchodů a  odchodů za-
městnanců, tzn. namísto začátku 
a konce výkonu práce se eviduje pou-
há přítomnost zaměstnance na praco-
višti. Pokud si však porovnáme výše 
uvedené požadavky zákona na  evi-
denci jednotlivých údajů souvisejících 
s výkonem práce, je zřejmé, že kniha 
příchodů a odchodů nesplňuje přede-
psané náležitosti.

Evidence pracovní doby 
u dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr
Požadavky stanovené zákoníkem prá-
ce na evidenci pracovní doby se (pro-
zatím) uplatní pouze pro pracovní po-
měr. Pro výkon práce na  základě 
dohod o pracích konaných mimo pra-
covní poměr se neuplatní právní úpra-
va pracovní doby a  doby odpočinku 
a  s  tím související náležitosti, výkon 
práce však nesmí přesáhnout 12 hodin 
během 24 hodin po sobě jdoucích.

Zaměstnancům pracujícím na zá-
kladě těchto dohod zaměstnavatel pra-
covní dobu nerozvrhuje ani jim neur-
čuje povinné přestávky v  práci (mohl 
by se s nimi však dohodnout na urči-
tém časovém vymezení výkonu práce). 
V  souvislosti s  výkonem práce na  zá-
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Přemýšleli jste někdy o tom, proč 
je evidence pracovní doby tak 
důležitá a její dodržování se tak 

přísně kontroluje a postihuje? Jak sou-
visí evidence práce s odměňováním?

Správně a přehledně vedená evi-
dence práce vypovídá o  dodržování 
fondu pracovní doby zaměstnancem, 
o  době a  rozsahu čerpání přestávky 
na jídlo a oddech, o době a délce čer-
pání jeho dovolené, výkonu práce 
přesčas, o  případném výkonu práce 
o  sobotách, nedělích, ve  svátek či 
v  noci, o  překážkách v  práci, držení 
pracovní pohotovosti, o  případném 
výkonu práce v době pracovní poho-
tovosti a  dalších podstatných skuteč-
nostech a dobách. Evidence práce tedy 
slouží na  jedné straně zaměstnavateli 
jako důležitý ukazatel pro dodržování 

povinností zaměstnancem na  úseku 
pracovní doby a také představuje dů-
ležitý podklad pro mzdové účetní pro 
správný výpočet platu, jeho náhrad, 
případných příplatků k platu a dalších 
složek platu.

Na  straně druhé je správná evi-
dence práce důležitým kontrolním ná-

strojem samotných zaměstnavatelů. 
Podle průkazně vedené evidence prá-
ce lze zjistit, zda zaměstnavatelé řádně 
v souladu se skutečným výkonem prá-
ce své zaměstnance odměňují, zda jim 
platí příplatky atd. Tyto důvody uve-
dené ve  druhé skupině jsou hlavním 
účelem kontrol dodržování povinnos-
tí zaměstnavatelů na  úseku evidence 
práce ze strany orgánů inspekce práce.

Správná evidence práce 
a důsledky jejího porušení
Pracovní dobu zaměstnanců v  pra-
covním poměru rozvrhuje zaměstna-
vatel, přičemž je povinen rozvrhovat 
zaměstnancům stanovenou týdenní 
pracovní dobu do směn, s dodržením 
příslušných ustanovení zákoníku prá-
ce (ZP). Zaměstnavatel určuje také za-
čátek a konec směn, zaměstnanci jsou 
potom povinni rozvržení pracovní 
doby stanovené zaměstnavatelem do-
držovat. Jednou ze základních povin-
ností zaměstnavatele je také povinnost 
vést evidenci pracovní doby zaměst-

Evidence pracovní doby představuje důležitou  
problematiku v pracovněprávních vztazích a její řádné 
vedení patří mezi důležité povinnosti zaměstnavatelů. 
Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnosti 
při evidenci docházky i pracovní doby. Nerozlišuje 
přitom, zda se jedná o zaměstnavatele a zaměstnance 
v podnikatelské, nebo v nepodnikatelské sféře. Základní 
pravidla a povinnosti týkající se evidence práce jsou tedy 
shodné pro veřejný i podnikatelský sektor. Dodržování 
těchto povinností je častým předmětem kontrol ze strany 
inspektorátů práce a jejich porušování je stíháno sankcemi 
za správní delikt či přestupek.

Jak správně evidovat  
pracovní dobu?

JUDr. Marilla Kokešová
Advokát

Na žádost zaměstnance je za-
městnavatel povinen umožnit 
mu nahlédnout do  jeho účtu 
pracovní doby nebo evidence 
pracovní doby a do  jeho účtu 
mzdy a pořizovat si z nich vý-
pisy, popřípadě stejnopisy, 
a to na náklady zaměstnavate-
le. Jde o  důležitou povinnost 
zaměstnavatele, kterou mu 
ukládá zákoník práce.

V evidenci pracovní doby je nutné vyznačit začátek a konec od-
pracované:
■  směny; 
■  práce přesčas (včetně té, za kterou bylo poskytnuto náhradní volno, 

případně té, která je již na základě sjednání zahrnuta ve mzdě); 
■ další dohodnuté práce přesčas; 
■ noční práce; 
■ doby v době pracovní pohotovosti; 
■ a dále evidenci pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. 

Na  trhu jsou dostupné i  velmi 
sofistikované počítačové pro-
gramy, které zaměstnavatelům 
řádnou evidenci pracovní doby 
v souladu s požadavky zákona 
usnadní.

Evidenci příchodů a  odchodů 
zaměstnanců lze použít jako 
podpůrný prostředek, ale tyto 
záznamy nenahrazují evidenci 
pracovní doby požadovanou 
zákoníkem práce!



kladě dohod se proto neuplatní ani po-
vinnost evidence údajů požadovaná 
zákoníkem práce pro pracovní poměr.

Jistě dobře víte, že u  dohod je 
nutné dbát základních zákonných 
omezení – výkon práce na základě do-
hod o  pracích konaných mimo pra-
covní poměr je vymezen přípustným 
počtem hodin. U  dohod 
o provedení práce může být 
práce konána maximálně 
do  300 hodin ročně, u  do-
hod o pracovní činnosti ne-
smí výkon práce přesáh-
nout polovinu stanovené 
týdenní pracovní doby; pro 
obě dohody dále platí, že 
výkon práce nesmí přesáh-
nout 12 hodin během 24 hodin 
po sobě jdoucích. Pro přehled o dodr-
žování těchto náležitostí by proto 
měla být pro výkon práce „na  doho-
du“ vedena základní evidence začátku 
a  konce výkonu práce v  jednotlivých 
dnech, tj. odpracovaná doba.

Homeoffice a evidence 
pracovní doby
Termínem „homeoffice“ označujeme 
obecně případy, kdy zaměstnanci pra-
cují mimo pracoviště zaměstnavatele, 

tj. obvykle z domova či jinak na dálku 
za použití komunikační techniky. Jed-
ním z definičních znaků výkonu práce 
na  homeoffice podle současné právní 
úpravy je charakteristika, že zaměst-
nanec si při tomto způsobu výkonu 
práce sám rozvrhuje pracovní dobu. 

Na zaměstnance pracující na ho-

meoffice se nevztahuje úprava rozvr-
žení pracovní doby, těmto zaměstnan-
cům nepřísluší mzda nebo plat či 
náhradní volno za  práci přesčas ani 
příplatek za  práci ve  svátek. Proto se 
v  případech výkonu práce z  domova 
neuplatní ani povinnost evidence 
údajů požadovaná zákoníkem práce 
pro pracovní poměr. Pouze pro zá-
kladní přehled o  době odpracované 
zaměstnancem by měla být vedena zá-
kladní evidence odpracované doby. 

Zaměstnanci však mohou mít 
sjednán výkon práce na  homeoffice 
pouze v  některých dnech, přičemž 
v ostatní dny pracují na pracovišti za-
městnavatele. U tohoto kombinované-
ho způsobu pak samozřejmě platí, že 
v  době, kdy zaměstnanci pracují 
na  pracovišti zaměstnavatele, pro ně 
platí rozvrh pracovní doby stanovený 
zaměstnavatelem, včetně povinné evi-
dence pracovní doby.

Připravované změny v oblasti 
evidence práce
K provedení věcných změn v zákoní-
ku práce jsou připravovány zásadní 
legislativní změny koncepční novelou 
zákoníku práce. Vzhledem k  součas-
nému stadiu legislativního procesu 
však nemůžeme hovořit o  konečném 
znění novely či nabytí účinnosti. 
V  návrhu novely zákoníku práce je 

obsaženo i  několik změn úpravy evi-
dence práce. Novelou připravované 
změny se týkají úpravy rozvrhování 
a  evidence práce u  dohod o  pracích 
konaných mimo pracovní poměr, roz-
vrhování pracovní doby a doby sezná-
mení s  tímto rozvrhem, doby odpo-
činku a dalších.

Změny rozvrhování 
a evidence pracovní 
doby u dohod 
Podle chystaných změn se 
pro obě dohody více uplat-
ní zákonná úprava pracov-
ní doby, přičemž za směnu 
se bude považovat odpra-

covaná doba. Dle připravované 
úpravy budou i  u  výkonu práce na 
základě dohod povinné přestávky na 
jídlo a  oddech a  bezpečnostní pře-
stávky, stejně jako nepřetržitý denní 
odpočinek a  odpočinek v  týdnu, 
a  dále se také uplatní standardní 
úprava noční práce.

Informační povinnost 
zaměstnavatele
Stávající právní úprava ukládá za-
městnavatelům tzv. informační povin-
nost, která se vztahuje i  na  týdenní 
pracovní dobu a její rozvržení. Neob-
sahuje-li přímo pracovní smlouva in-
formace o týdenní pracovní době a je-
jím rozvržení, musí o  nich být 
zaměstnanec zpraven zaměstnavate-
lem, a  to nejpozději do  1 měsíce 
od vzniku pracovního poměru.

Připravovaná novela zpřesňuje 
tuto informační povinnost zaměstna-
vatele tak, že se informace musejí tý-
kat stanovené týdenní pracovní doby 

a způsobu jejího rozvržení, včetně dél-
ky vyrovnávacího období, pokud je 
uplatněno nerovnoměrné rozvržení.

Homeoffice a možné změny 
ve vztahu k evidenci práce
Novela zákoníku práce připravuje 
změny i v oblasti homeoffice ve vzta-
hu k evidenci práce, protože i při vý-
konu práce z domova budou zaměst-
navatelé rozvrhovat pracovní dobu. 
Nově si bude moci zaměstnanec sám 
rozvrhovat pracovní dobu podle 
vlastních potřeb pouze na  základě 
dohody se zaměstnavatelem a  pouze 
u  těchto zaměstnanců odpadne pro 
zaměstnavatele povinnost evidovat 
pracovní dobu v  plném rozsahu zá-
konných požadavků. 

U  zaměstnanců na  homeoffice, 
kterým bude zaměstnavatel rozvrho-
vat pracovní dobu, bude platit povin-
nost vést evidenci pracovní doby v pl-
ném rozsahu zákonných požadavků. 
Na druhou stranu budou mít tito za-
městnanci podle připravované novely 
ZP nárok na  zvýšené odměňování 
práce přesčas, práce o sobotách, nedě-
lích a svátcích a rovněž práce v noci – 
v  podobě příplatků za  tuto práci, 
eventuálně čerpání náhradního volna 

namísto příplatků u  práce přesčas 
a práce ve svátek.

Správní delikty (přestupky) 
týkající se evidence 
pracovní doby
V rámci novely zákoníku práce se při-
pravuje i  novela zákona o  inspekci 
práce, která zpřesňuje, respektive za-
vádí nové správní delikty (přestupky) 
na úseku evidence pracovní doby. Po-
dle charakteru těchto deliktů bude 
možné podle novely uložit pokutu až 
do výše 300 tis. Kč, 400 tis. Kč, 1 mil. 
Kč, a dokonce 2 mil. Kč – to například 

v případech, kdy zaměstnavatel neroz-
vrhne zaměstnanci pracovní dobu 
v rozsahu stanovené týdenní pracovní 
doby nebo kratší pracovní doby, neur-
čí zaměstnanci začátek a konec směn, 
nevypracuje písemný rozvrh týdenní 
pracovní doby nebo  neseznámí za-
městnance s  tímto rozvrhem předem 
ve  stanovené době, dále pokud za-
městnavatel při rozvržení pracovní 
doby překročí nejvýše přípustnou dél-
ku vyrovnávacího období nebo prů-
měrná týdenní pracovní doba zaměst-
nance ve  vyrovnávacím období 
překročí stanovenou týdenní pracovní 
dobu či kratší pracovní dobu, anebo 
pokud zaměstnavatel při rozvrhování 
týdenní pracovní doby překročí nej-
výše přípustnou délku směny.

Závěrem
Řádná, správná a  průkazná evidence 
pracovní doby v souladu s požadavky 
stanovenými zákoníkem práce patří 
mezi důležité povinnosti zaměstnava-
telů. Nejinak tomu bude i  v  případě 
plánované novely ZP. Tato povinnost 
zaměstnavatelů nejenže zůstane za-
chována, ale po přijetí novely se musí-
me připravit na některé změny v roz-
vrhu pracovní doby a  také na  další 
povinnosti. Ty budou opět platit 
shodně pro všechny bez ohledu na to, 
zda se jedná o  zaměstnavatele a  za-
městnance v podnikatelské sféře, nebo 
ve veřejném sektoru. n
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Plat versus mzda
Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstna-
vatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, pří-
spěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Proč je důležité rozlišovat mezi platem a mzdou? Pro odměňování 
těchto skupin zaměstnanců platí určité odlišnosti (například pokud 
jde o povinné příplatky k platu a příplatky ke mzdě) a také odlišná 
základní pravidla – výše platu a povinných příplatků k platu je ur-
čena platovými předpisy striktně. Zaměstnavatelé v nepodnikatel-
ské sféře se musejí řídit speciální úpravou odměňování, přičemž 
v  oblasti odměňování zaměstnanců platem platí zásada „co není 
dovoleno, je zakázáno“.

VÍ
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..

Novela zákona o inspekci prá-
ce umožní za přestupek na 
úseku evidence práce uložit 
pokutu až 2 miliony Kč!

Konkrétní způsob  
vedení evidence pracovní  

doby záleží pouze  
na zaměstnavateli
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Datum Den Příchod Odchod

Přestávky

Příchod Odchod Fond
Odpracováno

hodin

Z toho Pracovní pohotovost

Poznámka
Příchod Odchod

Přesčas
Nařízený

Přesčas
Dohodnutý

Noční práce   Držená
Výkon práce

Celkem
Příchod       Odchod

Pondělí 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 17:30 9:00 9:00 0:00

Úterý 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:30 8:00 8:00 0:00

Středa 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:30 8:00 8:00 0:00

Čtvrtek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 17:00 8:00 8:30 0:30

Pátek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:00 7:00 7:30 0:30

Sobota 0:00 0:00 0:00

Neděle 0:00 0:00 0:00

Pondělí 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 18:00 9:00 9:30 0:30

Úterý 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 18:00 8:00 9:30 1:30

Středa 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 18:00 8:00 9:30 1:30

Čtvrtek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 17:00 8:00 8:30 0:30

Pátek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 15:30 7:00 7:00 0:00

Sobota 0:00 0:00 0:00

Neděle 0:00 0:00 0:00

Pondělí 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 17:30 9:00 9:00 0:00

Úterý 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:30 8:00 8:00 0:00

Středa 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:30 8:00 8:00 0:00

Čtvrtek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:30 8:00 8:00 0:00

Pátek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 15:30 7:00 7:00 0:00

Sobota 0:00 0:00 0:00

Neděle 0:00 0:00 0:00

Pondělí 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 9:00 0:00 0:00 Dovolená

Úterý 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 8:00 0:00 0:00 Dovolená

Středa 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 17:00 8:00 8:30 0:30

Čtvrtek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:30 8:00 8:00 0:00

Pátek 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:00 7:00 7:30 0:30

Sobota 0:00 0:00 0:00

Neděle 0:00 0:00 0:00

Pondělí 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 17:30 9:00 9:00 0:00

Úterý 8:00 12:00 12:00 12:30 12:30 16:30 8:00 8:00 0:00

VZOR POVINNÉ EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY
Označení  zaměstnavatele: Měsíc, rok:

Jméno a příjmení zaměstnance:               

 Pracovní poměr: Týdenní pracovní doba: (40 hodin)

Fond pracovní doby 177:00:00 Odpracováno hodin 166:00:00 Přesčas 6:00:00 Noční práce 0:00:00 Pracovní pohotovost 0:00:00 Výkon v době pracdovní pohotovosti 0:00:00 Dovolená 17:00:00 Nemoc 0:00:00



konná úprava nikde nestanoví povin-
nost fyzické osoby registrovat se 
u praktického lékaře. V takovém pří-
padě posuzující lékař „nahradí“ 
v případě nutnosti výpis z dokumen-
tace podrobnější prohlídkou. 

V  některých případech bude 
nově možné výpis ze zdravotnické do-
kumentace nahradit tzv. potvrzením 
o nezměněném zdravotním stavu vy-
daným obvodním lékařem, a to tehdy, 
pokud se zdravotní stav osoby od po-
sledního výpisu nezměnil a  o  výpis 
požádá stejný lékař, který již dříve vy-
dával lékařský posudek. 

Dále novela reaguje na  fakt, že 
v případě některých prohlídek není po-
třebné ani účelné výpis ze zdravotnické 
dokumentace ani potvrzení o  nezmě-
něném zdravotním stavu vyžadovat 

(např. v  případě výstupní prohlídky 
nebo při úzce zaměřeném lékařském 
vyšetření). V  takových případech, je-
jichž výčet je stanoven v prováděcí vy-
hlášce k  zákonu o  specifických zdra-
votních službách, nebude nutné výpis 
ani potvrzení vyžadovat. 

Dlouhodobé pozbytí 
zdravotní způsobilosti 
ZSZS nově stanoví v návaznosti na zá-
kon o nemocenském pojištění definici 
dlouhodobého pozbytí zdravotní způ-
sobilosti, jímž se rozumí takový nepří-
znivý zdravotní stav, který významně 
omezuje schopnost vykonávat práci 
déle než 180 dnů. 

Toto vymezení se však nevzta-
huje na  služební poměry, neboť zá-
kon o  státní službě definuje pro své 
účely dlouhodobé pozbytí způsobi-
losti vykonávat dosavadní službu od-
lišně jako zdravotní neschopnost del-
ší než 1 rok. U státních zaměstnanců 
tedy nadále platí, že závěr o dlouho-
dobém pozbytí zdravotní způsobilos-
ti lze stanovit jen tehdy, pokud zdra-
votní indispozice trvá nebo má trvat 
déle než rok. 

Vzdání se práva 
na přezkum lékařského 
posudku 
ZSZS zavádí možnost vzdát se práva 
podat návrh na  přezkoumání lékař-
ského posudku jakožto jediného 
možného opravného prostředku pro-
ti tomuto aktu. V  takovém případě 
účinky posudku se závěrem o  zdra-
votní způsobilosti státního zaměst-
nance nastávají 1. pracovním dnem 
následujícím po dni, kdy se poslední 
oprávněná osoba (státní zaměstnanec 
nebo služební orgán) vzdala práva 
na přezkum. 
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Novela zákona dopadá také 
na  úředníky územních sa-
mosprávných celků, na  bez-

pečnostní sbory a  jejich příslušníky, 
ozbrojené síly a  jejich příslušníky 
a  na  státní zaměstnance a  služební 
orgány podle zákona o státní službě. 
Podle novelizovaného znění § 69 zá-
kona č. 373/2011 Sb., o  specifických 
zdravotních službách (ZSZS), se slu-
žební orgán výslovně považuje za za-
městnavatele a  státní zaměstnanec 
za zaměstnance. 

Úprava posuzování zdravotní 
způsobilosti a  pracovnělékařských 
služeb se tedy samozřejmě vztahuje 
také na  zaměstnance (příslušníky) 
ve  veřejné sféře, ovšem s  jistými od-
chylkami, které vyžaduje zvláštní po-
vaha těchto veřejných vztahů.

Pokud jde o  státní zaměstnance 
ve  služebních orgánech, zde jsou od-
chylky minimální (např. vymezení 
dlouhodobého pozbytí způsobilosti 
vykonávat dosavadní službu v zákoně 
o státní službě, odlišná úprava vzniku 

a skončení služebního poměru – čest-
né prohlášení o zdravotní způsobilosti 
žadatele o přijetí do služebního pomě-
ru). Obecně lze říci, že pracovnělékař-
ské služby jsou u  služebních orgánů 
poskytovány ve stejném rozsahu jako 
u  běžných zaměstnavatelů a  služební 
orgán je povinen tyto služby pro své 
zaměstnance zabezpečit. 

Výpis ze zdravotnické 
dokumentace jako podklad pro 
vydání lékařského posudku 
Zákonodárce poněkud přehodnotil 
svůj striktní přístup k výpisu ze zdra-
votnické dokumentace posuzované 
osoby jako podkladu k vydání lékař-
ského posudku. Podle úpravy před 
novelou bylo totiž v  zásadě vždy 
(kromě případů posuzování zdravot-
ního stavu obvodním lékařem) nut-
né, aby si poskytovatel pracovnělé-
kařských služeb výpis vyžádal, při- 
čemž nová úprava přináší v  tomto 
ohledu zásadní změny. 

Za  prvé zákon nově výslovně 
stanoví, že v případě, kdy posuzova-
ná osoba nemá obvodního lékaře, vý-
pis ze zdravotní dokumentace není 
vůbec podkladem pro vydání posud-
ku, neboť jej není možné obstarat. 
Změna reaguje na  skutečnost, že zá-

Dlouhodobě plánované zásadní změny v oblasti 
pracovnělékařských služeb a posudkové péče dostaly 
nedávno konečnou podobu prostřednictvím novely zákona 
o specifických zdravotních službách, a to s účinností  
od 1. 11. 2017. S ohledem na rozsáhlost a podstatnost 
změn nastává pro zaměstnavatele, zaměstnance 
a poskytovatele pracovnělékařských služeb nejvyšší  
čas na seznámení se s novou úpravou.

Změny v pracovnělékařských 
službách a posudkové péči

Mgr. Vojtěch Kadlubiec
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Stěžejní změny se týkají zejména následujících oblastí: 
■  výpis ze zdravotnické dokumentace jako podklad pro vydání po-

sudku a možnost jeho nahrazení potvrzením o nezměněném zdra-
votním stavu; 

■ definice dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti; 

■ úprava vzdání se práva na přezkum lékařského posudku; 

■  zmírnění povinnosti uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovnělé-
kařských služeb;

■  povinnost zaměstnavatele vést dokumentaci o pracovnělékařských 
službách;

■  provádění pracovnělékařských služeb prostřednictvím smluvních 
partnerů;

■  provádění vstupních prohlídek.

Zákon nově stanoví stanoví po-
vinnost obsáhnout v lékařském 
posudku poučení o  možnosti 
vzdát se práva na přezkum. Za-
městnavatelé (služební orgány) 
by měli dbát na  to, aby lékař-
ské posudky toto poučení ob-
sahovaly, neboť jinak budou 
vadné!  

Nově tedy neplatí, že každý 
zaměstnavatel musí mít vždy 
uzavřenou smlouvu s  posky-
tovatelem pracovnělékařských 
služeb. 



Zmírnění povinnosti uzavřít 
smlouvu s poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb
Zásadní změnou pro služební poměry, 
v jejichž rámci jsou vykonávány větši-
nou práce v I. kategorii rizikovosti po-
dle zákona o ochraně veřejného zdra-
ví, je nové znění ust. § 54 ZSZS. To 
stanoví, že zaměstnavatelé (služební 
orgány), u  nichž jsou vykonávány 
pouze práce v  I. kategorii rizikovosti 
a pro jejichž výkon nejsou podmínky 
zdravotní způsobilosti stanoveny ji-
ným právním předpisem, nemusejí 
uzavírat smlouvu s  poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb na  prová-
dění ostatních pracovnělékařských 

služeb (dohled a poradenství); taková 
smlouva však může být uzavřena 
i  jednorázově v  případě potřeby, na-
příklad při častých dočasných pracov-
ních neschopnostech zaměstnanců, 
fluktuaci zaměstnanců, výskytu ne-
mocí z povolání nebo služebních úra-
zů apod., kdy uvedené okolnosti mo-
hou svědčit o  tom, že podmínky na 
pracovišti nejsou vyhovující. 

Povinnost zaměstnavatele 
vést dokumentaci 
o pracovnělékařských 
službách 
Zákon nově stanoví zaměstnavatelům 
(služebním orgánům) povinnost vést 
dokumentaci o  pracovnělékařských 
službách, která má usnadnit orgánům 

ochrany veřejného zdraví provádění 
kontroly zajišťování těchto služeb. Za-
městnavatelům tedy přibude adminis-
trativní zátěž při zpracování a uchová-
ní dokumentace, jejíž obsah upravuje 
prováděcí vyhláška k ZSZS. 

Provádění pracovnělékařských 
služeb prostřednictvím 
smluvních partnerů 
Poskytovatel pracovnělékařských slu-
žeb může nově provádět tyto služby 
u  zaměstnavatele prostřednictvím 
smluvního partnera, tj. jiného posky-
tovatele, který sám se zaměstnavate-
lem smlouvu uzavřenu nemá. Cílem je 
umožnit provádění pracovnělékař-
ských služeb také v regionech, kde po-
čet jejich poskytovatelů neodpovídá 
poptávce na trhu. 

Právní úprava upravuje náleži-
tosti smlouvy mezi poskytovateli 
a stanoví, že „zasmluvněný“ poskyto-
vatel bude vydávat lékařské posudky 
svým jménem.  

Provádění vstupních prohlídek
Novela ZSZS odstraňuje povinnost 
provést vstupní prohlídku před uza-
vřením pracovní smlouvy (rozhodnu-
tím o  přijetí do  služebního poměru) 
a  nově stanoví, že vstupní prohlídka 
musí být provedena před vznikem 
pracovního (služebního) poměru.  

Pro služební poměry však platí, 
že vstupní prohlídka je již dnes prová-
děna před rozhodnutím o  přijetí 
do  služebního poměru, takže tato 
změna se vztahů podle zákona o státní 
službě v zásadě nedotkne. 

Další přijaté změny 
právní úpravy
V  případě, kdy není v  posudku pro 
nedostatek podkladů možné ihned 
stanovit příčinu zdravotní nezpůsobi-
losti (služební úraz, nemoc z povolá-
ní, obecné onemocnění), vydává po-
skytovatel pracovnělékařských služeb 
2 posudky, přičemž v prvním stanoví 

dlouhodobé pozbytí zdravotní způso-
bilosti, v důsledku čehož musí být za-
městnanec ihned vyřazen z  práce 
(a převeden na  jiné služební místo či 
zařazen mimo výkon služby), a v dru-
hém stanoví příčinu nezpůsobilosti, 
která má vazbu na odškodnění a pří-

padné poskytnutí odchodného ve výši 
12násobku měsíčního platu při skon-
čení služebního poměru. 

Novela ZSZS přináší také nená-
padnou, avšak podle našeho názoru 
zásadní změnu ve formě výstupu řízení 
správního orgánu o  přezkumu lékař-
ského posudku. Podle novelizovaného 
ust. § 47 odst. 4 se má jednat o správní 
rozhodnutí, na  něž se s  určitými od-
chylkami vztahuje správní řád, který 
upravuje správní řízení. (Podle stávající 
úpravy se na výstup přezkumného říze-
ní hledí jako na svého druhu osvědčení 
podle části čtvrté správního řádu.) 

To dle našeho názoru znamená, 
že proti takovému rozhodnutí bude 
možné podat správní žalobu podle 

soudního řádu správního. Bude roz-
hodně zajímavé sledovat, jak k  této 
změně právní úpravy přistoupí soudy 
a  odborníci, neboť v  dnešní době je 
obecně přijímáno, že soudní přezkum 
přezkumného aktu správního orgánu 
není možný. 

Uvedený výčet změn není úplný, 
avšak podle našeho názoru obsahuje 
nejpodstatnější novinky, které novela 
zákona o  specifických zdravotních 
službách pro oblast pracovnělékař-
ských služeb přináší. 

Závěrem
Předmětná novela úpravy pracovnělé-
kařských služeb a posudkové péče má 
podle důvodové zprávy zjednodušit 
provádění pracovnělékařských služeb 
a odstranit výkladové problémy, které 
se v průběhu let aplikace ZSZS objevi-
ly. Máme za to, že se tyto cíle ve velké 
míře podařilo splnit, ovšem všechny 
praktické dopady novely do života za-
městnanců, zaměstnavatelů a  posky-
tovatelů pracovnělékařských služeb 
bude možné posoudit až po  určité 
době její účinnosti. 

Zásadní otázka, která se po přije-
tí nové právní úpravy otevírá, podle 
našeho názoru zní, zda lze rozhodnutí 
správního orgánu o  přezkumu lékař-
ského posudku napadnout v  rámci 
správního soudnictví.   n
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Vzdání se práva na  přezkum 
bude účelné zejména při přijí-
mání státního zaměstnance 
do služebního poměru, kdy má 
jak služební orgán, tak žadatel 
většinou zájem na  co nejrych-
lejším přijetí.

Závěr „nezpůsobilý“ je možné 
uvést pouze v  lékařském po-
sudku ze vstupní prohlídky, 
v jiných případech se uvádí zá-
věr o  „dlouhodobém pozbytí 
zdravotní způsobilosti“. Tato 
změna je odůvodňována tím, 
že lékaři často i  při periodic-
kých či mimořádných prohlíd-
kách uváděli v posudcích závěr 
„zdravotně nezpůsobilý“, což 
vedlo k nemožnosti posouzení 
délky trvání indispozice, a tudíž 
k vadnosti posudku a aktu uči-
něného na jeho základě.

Obvodnímu lékaři se nově vý-
slovně stanoví povinnost pro-
vést v případě žádosti pracov-
nělékařskou prohlídku.  

ZSZS upravuje lhůty pro vydání lékařských posudků takto: 
■  obecně 10 pracovních dnů od podání žádosti; 

■  45 dnů, pokud jde o posudek o nemoci z povolání; 

■  45 dnů v případě posudku o posouzení příčiny zdravotní nezpůso-
bilosti (služební úraz, nemoc z  povolání či obecné onemocnění), 
pokud se zároveň neposuzuje zdravotní způsobilost zaměstnance. 

Lékař musí vydat výpis ze 
zdravotnické dokumentace do 
10 dnů, přičemž výpis lze pou-
žít pro lékařský posudek do   
90 dnů.


