
Abstrakt 

Diplomová práce s názvem „Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního 

poměru“ pojednává o problematice potřebnosti a využití lékařských posudků 

v pracovněprávních vztazích.  

 

Úvodní kapitola velmi okrajově přibližuje povinnost zaměstnavatele pečovat o zdraví svých 

zaměstnanců jako součást pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Následuje část 

věnovaná obecné právní úpravě pracovnělékařských služeb a zákonu o specifických 

zdravotních službách (zák. č. 373/2011 Sb.). Je zde popisováno fungování vztahu mezi 

zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, jež je vztahem 

obchodněprávním. Dále se autorka věnuje pracovnělékařským prohlídkám, především 

prohlídce vstupní a mimořádné. Nechybí ani formální náležitosti lékařských posudků včetně 

lhůt pro jejich vydání. Závěrečná kapitola první části řeší možnost správního a jiného přezkumu 

lékařského posudku; je zmíněna i relevantní judikatura na toto téma. 

 

Ve druhé části práce se autorka věnuje lékařským posudkům při vzniku pracovního poměru 

a jejich významu. Úvodní kapitola druhé části se zabývá právním stavem účinným do 

31.10.2017, kdy zákon stanovil povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku před 

uzavřením pracovní smlouvy. Kapitola podrobně zkoumá situaci, kdy se uchazeč o zaměstnání 

prohlídce nepodrobí – popisován je tzv. faktický pracovní poměr, kapitola obsahuje i úvahu o 

vypořádání případného bezdůvodného obohacení. Následuje rozbor právního stavu účinného 

od 1.11.2017, kdy se vyžadují vstupní prohlídky před vznikem pracovního poměru. Opět je 

poukazováno na důsledky možného neabsolvování vstupní prohlídky. Závěrečná kapitola druhé 

části se pak zaměřuje na povinnost nechat vypracovat lékařský posudek při vzniku dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

Třetí, závěrečná, část je věnována významu lékařského posudku při skončení pracovního 

poměru s důrazem na jeho potřebnost při výpovědi ze zdravotních důvodů. Rozebíráno je pojetí 

a chápání právní úpravy především Nejvyšším soudem ČR, zachycen je vývoj judikatury v této 

oblasti. Kapitoly jsou dále věnovány samotnému soudnímu řízení o neplatnost výpovědi, kde 

v současné době hraje důležitou roli znalec. Závěrečná kapitola třetí části na jednu stranu nastíní 

právní úpravu ve Spolkové republice Německo, která s lékařskými posudky vůbec nepočítá, a 



na druhou stranu přiblíží právní stav na Slovensku, kde je posudek závazným dokumentem, a 

to i pro soudy. 

 

Závěrem jsou shrnuty poznatky z práce plynoucí. Zároveň je současná právní úprava 

zhodnocena a nechybí ani úvahy autorky de lege ferenda. 

 


