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Úvod 

 Svou diplomovou práci jsem se rozhodl zpracovat na téma „Zdravotní nezpůsobilost 

zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků.“ Toto téma mne oslovilo 

z několika důvodů. Důleţitou roli v tomto ohledu sehrál můj dlouhodobý zájem o oblast 

pracovního práva. Téma je však zajímavé také tím, ţe zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, 

která můţe být konstatována pouze v lékařském posudku, má v pracovněprávních vztazích 

mnoho závaţných důsledků a dotýká se nejen vzniku, ale i změny a zániku pracovního 

poměru. Příčina zdravotní nezpůsobilosti je také klíčová pro posouzení nároku na odstupné. 

Skutečnost, ţe zaměstnanec byl lékařským posudkem prohlášen za nezpůsobilého svou práci 

dále vykonávat, je taktéţ velmi častým výpovědním důvodem a následně předmětem 

soudních sporů. Bezesporu se tak jedná o téma, které je i vyuţitelné v praxi. 

 Nadto se jedná o téma velmi aktuální a diskutované. V minulém roce byla přijata 

rozsáhlá novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách, která vešla 

v účinnost 1. 11. 2017. Novelizován byl i prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je 

vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče, 

a to s účinností od 15. 12. 2017. Tyto novely přinesly do oblasti pracovnělékařských sluţeb a 

lékařských posudků řadu změn. V některých aspektech se právní úprava stala jednodušší a 

flexibilnější, v některých aspektech se naopak zpřísnila. Novela také přinesla větší 

provázanost těchto předpisů se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména pokud jde o 

obsah lékařského posudku a právní jednání na tento obsah navazující. Hlavní problém, kterým 

je samotná povaha lékařského posudku, ovšem zmíněná novela nevyřešila. Lékařské posudky 

jsou v současnosti pojímány pouze jako nezávazná dobrozdání, která nejsou nadána 

presumpcí správnosti. To staví zejména zaměstnavatele do obtíţné situace. Buď bude i na toto 

pouhé dobrozdání reagovat způsobem v zákoně předvídaným a vystaví se tak riziku, ţe 

v následném občanskoprávním sporu bude jeho jednání prohlášeno za neplatné, anebo na 

lékařský posudek takto nezareaguje a vystaví se riziku sankce za nedodrţování právních 

předpisů. Toto samozřejmě způsobuje v praxi mnoho problémů a je tedy logicky nejen častým 

předmětem sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale i předmětem diskuse mezi 

odborníky.  

 Cílem mé diplomové práce je co nejpodrobněji popsat a analyzovat právní úpravu 

lékařských posudků, přičemţ pozornost bych chtěl věnovat nejen postupu při jejich vydávání 

a následném přezkumu, ale zejména jejich právní povaze a problémům s ní spojeným. Chtěl 

bych také nabídnout svůj pohled na to, jak tyto problémy vyřešit. Cílem práce je také popis a 
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analýza pracovněprávních důsledků zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu práce. 

Tyto důsledky se ovšem liší podle toho, čím je zdravotní nezpůsobilost způsobena. Nemohu 

tedy opomenout ani rozbor jejích příčin. V práci bych chtěl upozornit na problematické 

aspekty dané právní úpravy a na nejednoznačnost některých ustanovení a v této souvislosti 

nabídnout svůj názor na tyto problémy. Současně bych rád ve své práci zohlednil jiţ 

zmíněnou novelu a na příslušných místech uvedl, co nového přinesla a v čem je přínos 

některých konkrétních nových ustanovení.  

 K naplnění mnou stanovených cílů pouţiji metodu popisnou a analytickou. Vyuţiji 

také poměrně rozsáhlou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která se tohoto tématu týká. 

Diplomová práce se bude skládat ze tří částí. V první části nejdříve vysvětlím pojem 

pracovnělékařských sluţeb a uvedu, jakým způsobem je zaměstnavatel můţe zajistit. 

Pozornost následně věnuji klíčovému institutu pracovnělékařských sluţeb, a to 

pracovnělékařským prohlídkám, bez jejichţ uskutečnění není moţné lékařský posudek o 

zdravotní způsobilosti k výkonu práce vydat. 

 V druhé části se zaměřím na stěţejní problematiku této práce, a to na právní úpravu 

lékařských posudků. Podrobně pojednám o podkladech k jejich vydání, jejich náleţitostech, 

přezkumu a v neposlední řadě o jejich právní povaze. Za pomoci judikatury Nejvyššího soudu 

ukáţu, jak se tato povaha měnila a zamyslím se nad současným pojetím. 

 V třetí a poslední části této diplomové práce se zaměřím na zdravotní nezpůsobilost 

zaměstnance jako takovou. Rozeberu její příčiny a posléze také pracovněprávní důsledky, 

které v pracovněprávních vztazích vyvolává. Pojednám tedy o pracovních úrazech, nemocech 

z povolání a tzv. obecných onemocněních a popíšu, jak se zdravotní nezpůsobilost jimi 

způsobená projeví v oblasti vzniku, změny, i zániku pracovního poměru. 
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1  Pracovnělékařské služby 

1.1  Obecně  

 Pracovnělékařské sluţby vymezuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

sluţbách (dále jen jako zákon o SZS či ZSZS) v ustanovení § 53 odst. 1 jako zdravotní sluţby 

preventivní, jejichţ součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a 

pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou 

preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před 

pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v 

poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Jejich 

organizaci, obsah a rozsah dále podrobněji upravuje prováděcí právní předpis, kterým je 

vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče 

(dále jiţ jen jako vyhláška o PLS).  

  Z výše uvedené definice vyplývá, ţe pracovnělékařské sluţby se člení na tři hlavní 

oblasti. Předně se jedná o posudkovou činnost, která spočívá zejména v provádění 

pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní 

způsobilosti k práci u zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání. O této součásti 

pracovnělékařských sluţeb podrobněji pojednám v následujících kapitolách.  

Druhou oblastí je poradenská činnost vůči zaměstnavateli. Jejím obsahem je 

poradenství například v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce či 

reţimu práce a odpočinku. Zahrnuje také poradenství při projektování, výstavbě a 

rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele, při zavádění nových technologií, 

látek a postupů a při mnoha dalších činnostech.
1
 Pokud jde o poradenskou činnost, je na 

zaměstnavateli, nakolik bude této sluţby od poskytovatele vyuţívat. Je však omezen přílohou 

č. 1 vyhlášky o PLS, která stanoví minimální dobu, kterou zaměstnavatel s poskytovatelem 

musí věnovat poradenství a dohledu. Ta je stanovena na jedno pracovní místo a činí 8,15 či 30 

minut ročně, přičemţ základním kritériem pro rozdělení do těchto tří skupin je náročnost 

vykonávané práce.  

 Konečně třetí součástí pracovnělékařských sluţeb je činnost dohledová. Její náplní je 

pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení 

rizikových faktorů, dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních 

                                                           
1
 Viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 
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zaměstnavatele, hodnocení rizik a spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na 

odstranění zjištěných závad.
2
 I v této oblasti jsou zaměstnavatelé a poskytovatelé omezeni 

minimální dobou, kterou dohledem musí strávit, stanovenou v příloze č. 1 vyhlášky o PLS. 

Tato vyhláška nadto pro tuto oblast stanoví, ţe pravidelný dohled se musí na všech 

pracovištích zaměstnavatele vykonávat alespoň jednou za kalendářní rok, případně jednou za 

dva roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

a není-li součástí této práce činnost, pro jejíţ výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti 

stanoveny právním předpisem. 

1.2  Zajišťování pracovnělékařských služeb 

 Pracovnělékařské sluţby zajišťuje pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání 

zaměstnavatel.
3
 Za tím účelem je v souladu s § 54 odst. 2 zákona o SZS povinen uzavřít 

písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských sluţeb s poskytovatelem v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo s poskytovatelem v oboru pracovní lékařství. Takovým 

poskytovatelem můţe být fyzická nebo právnická osoba, která k tomu získala oprávnění od 

místně příslušného krajského úřadu. Je přitom pouze na zaměstnavateli, koho si za svého 

poskytovatele zvolí.  Zaměstnavatel není ve volbě poskytovatele omezen a volba je tedy jen 

na něm. Pokud si to přeje, má dokonce moţnost smlouvu uzavřít hned s několika 

poskytovateli zároveň. Nic tedy nebrání tomu, aby například pro zajištění kaţdé ze součástí 

pracovnělékařských sluţeb uzavřel smlouvu s jiným poskytovatelem, nebo aby pro jednu 

vybranou oblast, například pro provádění pracovnělékařských prohlídek, měl smlouvu s více 

poskytovateli.
4
 To můţe být výhodné zejména tehdy, zaměstnává-li zaměstnavatel velké 

mnoţství osob nebo jsou-li pracoviště rozeseta na velkém území. Je tedy zřejmé, ţe 

zaměstnavatel má širokou moţnost uváţit, jaký způsob zajištění pracovnělékařských sluţeb je 

pro něj nejvhodnější. S ohledem na ustanovení § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

(dále jen zákoník práce či ZP), má zaměstnavatel následně povinnost o své volbě informovat 

zaměstnance a sdělit jim, u jakého poskytovatele jim budou pracovnělékařské sluţby 

poskytnuty. 

 Výjimku z povinnosti uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských 

sluţeb, obsahuje ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) zákona o SZS. To zaměstnavateli umoţňuje, 

                                                           
2
 Viz § 2 písm. c) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 

3
 Viz § 53 a násl. zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 

4
 MACH, J., BURIÁNEK, A., ZÁLESKÁ, D., MÁCA, M., VRÁBLOVÁ B., Zákon o zdravotních sluţbách a 

podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických zdravotních sluţbách. Praktický komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2018, str. 626. 
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aby,  jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíţ výkon jsou podmínky 

zdravotní způsobilosti stanoveny vyhláškou o PLS nebo jinými právními předpisy, zajišťoval 

provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a 

vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci u registrujícího poskytovatele 

zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání. S registrujícím poskytovatelem ovšem 

zaměstnavatel neuzavírá smlouvu. Svého zaměstnance či budoucího zaměstnance pouze 

vybaví ţádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky. Té je registrující poskytovatel 

povinen vyhovět, prohlídku provést a následně vydat lékařský posudek, přičemţ pro tyto 

činnosti se povaţuje za poskytovatele pracovnělékařských sluţeb
5
. Obdobné platí i pro 

zaměstnance, který má povinnost, jsou-li naplněny výše uvedené podmínky, dostavit se na 

pracovnělékařskou prohlídku ke svému registrujícímu poskytovateli, byl-li k němu vyslán.
6
 

Naopak ani při splnění podmínek nemá zaměstnanec nárok vyţádat si uskutečnění prohlídky 

u svého registrujícího poskytovatele. V tomto ohledu je volba zcela v dispozici 

zaměstnavatele. Pokud jde o ostatní součásti pracovnělékařských sluţeb, tedy o poradenství a 

dohled, zákon o SZS v § 54 odst. 2 písm. b) stanoví, ţe tyto zaměstnavatel při naplnění výše 

uvedených podmínek zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, 

prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských sluţeb, se kterým pro zajištění konkrétní 

sluţby uzavře smlouvu.  

Zákon o specifických zdravotních sluţbách dále umoţňuje, aby poskytovatel, se 

kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu, zajišťoval některou ze součástí 

pracovnělékařských sluţeb prostřednictvím jiného poskytovatele.
7
 Za tím účelem musí být 

mezi poskytovateli uzavřena písemná smlouva, jejíţ minimální obsahové náleţitosti jsou 

uvedeny v § 57a zákona o SZS. Aby však byl takový postup moţný, musí být dohodnut 

předem, a to v písemné smlouvě mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem, přičemţ 

zaměstnavatel má moţnost dopředu vyjádřit souhlas s konkrétním poskytovatelem, který má 

být pověřen, nebo udělit souhlas všeobecný a ponechat rozhodování o tom, koho pověřit, na 

poskytovateli.   

 Zákon o specifických zdravotních sluţbách konečně dává zaměstnavateli, který získal 

oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 

v oboru pracovní lékařství, moţnost, aby na svých pracovištích poskytoval pracovnělékařské 

                                                           
5
 Viz § 54 odst. 3 zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 

6
 Viz § 56 zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 

7
 Viz § 57a zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
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sluţby prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
8
 Jedná se o tedy moţnost, kterou budou hojně 

vyuţívat především zaměstnavatelé, kteří jsou zároveň zdravotnickými zařízeními. 

Pracovnělékařské sluţby musí zaměstnavatel v tomto případě zajistit prostřednictvím lékaře 

se specializovanou způsobilostí anebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 

lékařství anebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a 

prostřednictvím dalších zdravotnických pracovníků, se kterými uzavřel pracovněprávní nebo 

obdobný vztah. Zaměstnavatel také musí zajistit odbornou nezávislost těchto zaměstnanců. 

1.3  Pracovnělékařské prohlídky 

1.3.1  Pojem, účel a obsah pracovnělékařských prohlídek 

 Aby mohl být vydán lékařský posudek, je třeba především náleţitě zjistit a zhodnotit 

zdravotní stav posuzované osoby. K tomu slouţí pracovnělékařské prohlídky, jakoţto institut, 

který je nedílnou součástí pracovnělékařských sluţeb. Současná právní úprava přitom 

rozlišuje několik druhů takových prohlídek. Dle § 9 odst. 1 vyhlášky o PLS jsou jimi 

prohlídka vstupní, periodická, mimořádná, výstupní a následná. V případě prohlídek 

výstupních a následných však není jako výstup vydáván lékařský posudek. To odpovídá i 

jejich odlišnému účelu. U vstupní, periodické a mimořádné prohlídky je cílem posoudit 

zdravotní způsobilost k výkonu práce či sluţby, a to jak u zaměstnanců, tak u osob o 

zaměstnání se ucházejících, a tím omezit či zamezit tomu, aby na práci byla zařazena a 

vykonávala ji osoba, která pro danou práci není zdravotně způsobilá, a předejít tak poškození 

zdraví.  Výstupní a následné prohlídky se provádějí s cílem, kterým je pouze posouzení 

zdravotního stavu (viz kapitoly věnující se jednotlivým druhům prohlídek). V souladu 

s názorem J. Tomšeje tak lze hovořit o pracovnělékařských prohlídkách v uţším (vstupní, 

periodická, mimořádná) a širším slova smyslu.
9
 

Společný účel všech pracovnělékařských prohlídek je vyjádřen v § 6 odst. 1 vyhlášky 

o PLS, podle kterého se prohlídky provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, 

které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci. § 6 odst. 2 vyhlášky o 

PLS pak stanoví, na základě jakých informací a údajů se zdravotní stav při prohlídkách 

hodnotí. Jsou jimi jednak informace zjištěné při dohledu (s výjimkou případů, kdy prohlídku 

vykonává registrující poskytovatel), dále jsou jimi údaje obsaţené v písemné ţádosti 

zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky, závěry základního a dalších 

odborných vyšetření, které v souhrnu tvoří obsah pracovnělékařských prohlídek, a dále údaje 
                                                           
8
 Viz § 57a zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 

9
 TOMŠEJ, J., Pracovnělékařské sluţby, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 49. 
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ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě, za předpokladu, ţe se 

takový výpis vyţaduje (k problematice výpisu viz kapitola týkající se podkladů pro vydání 

lékařského posudku). Zdravotní způsobilost je dle § 6 odst. 4 vyhlášky o PLS vţdy třeba také 

posuzovat ve vztahu ke všem rizikovým faktorům, které jsou součástí výkonu práce nebo 

činnosti a pracovním podmínkám. Rizikové faktory jsou vedeny v příloze č. 2 k vyhlášce o 

PLS. 

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, obsahem pracovnělékařských prohlídek jsou základní 

vyšetření a případná další odborná vyšetření. Základní vyšetření musí být součástí 

pracovnělékařské prohlídky vţdy, není tedy moţné, aby se prohlídka uskutečnila bez něj. 

Náplň základního vyšetření vyplývá z § 7 odst. 2 vyhlášky o PLS, který stanoví, ţe základní 

vyšetření zahrnuje: 

a) rozbor údajů o dosavadním zdravotním stavu a dosud prodělaných nemocech, 

s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit 

zdravotní způsobilost,  

b) pracovní anamnézu, 

c) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůţe a 

orientačního neurologického vyšetření, 

d) základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, 

urobilinogenu, krve a pH moče. 

 Pracovnělékařská prohlídka však nemusí být omezena pouze na základní vyšetření. § 7 

odst. 2 vyhlášky o PLS uvádí uzavřený výčet případů, kdy prohlídka můţe být rozšířena o 

další odborná vyšetření. Je tomu tak tehdy, jestliţe další odborné vyšetření stanoví jiný právní 

předpis, kterým je například zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jestliţe je prohlídka prováděna na základě rozhodnutí orgánu 

ochrany veřejného zdraví, coţ ovšem platí pouze pro prohlídku mimořádnou, a dále pokud tak 

stanoví příloha č. 2 k vyhlášce o PLS, anebo pokud jsou další odborná vyšetření indikována 

posuzujícím lékařem.  

 V praxi můţe nastat situace, kdy některý zaměstnavatel bude poţadovat, aby se jeho 

zaměstnanec podrobil i dalším vyšetřením, a to nad rámec výše uvedených případů. 

S ohledem na závaznost obsahu pracovnělékařských prohlídek, tak jak je uveden ve vyhlášce 

o PLS, však zaměstnanec nemá povinnost, se takovým dalším odborným vyšetřením, která 

právní předpis nepředepisuje, ani je neindikuje lékař v rámci pracovnělékařské prohlídky, 
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podrobit. Pokud by tedy zaměstnavatel chtěl rozšířit obsah prohlídky o další vyšetření, musel 

by tak činit na bázi dobrovolnosti.
10

 

 Praktické problémy způsobuje i to, ţe objednání u odborného lékaře je často 

ponecháno na zaměstnanci. To následně vede k průtahům a lze tak doporučit, aby 

zaměstnance objednal buď sám zaměstnavatel nebo poskytovatel pracovnělékařských 

sluţeb.
11

 

 Na závěr této kapitoly povaţuji za vhodné zmínit se o podkladech pro provedení 

pracovnělékařské prohlídky. Aby mohla prohlídka splnit svůj účel, musí mít poskytovatel 

dostatek informací, a to jak o zdravotním stavu zaměstnance, tak o práci která má být 

zaměstnancem vykonávána. Zdrojů těchto informací je několik. Předně můţe poskytovatel 

pracovnělékařských sluţeb získávat tyto informace výkonem dohledu. Významným zdrojem 

informací je také lékařská prohlídka samotná. Klíčovou roli však v tomto ohledu mají ţádost 

zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou musí být v souladu 

s ustanovením § 55 odst. 1 písm. d) zákona o specifických zdravotních sluţbách povinně 

vybaven kaţdý zaměstnanec, který je vyslán zaměstnavatelem na pracovnělékařskou 

prohlídku, a výpis ze zdravotnické dokumentace. 

 Náleţitosti ţádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky upravuje vyhláška o PLS v 

§ 15. S ohledem na toto ustanovení je zaměstnavatel povinen v ţádosti uvést identifikační 

údaje zaměstnavatele i zaměstnance, případně osoby ucházející se o zaměstnání, údaje o 

pracovním zařazení nebo předpokládaném pracovním zařazení, údaje o druhu práce, reţimu 

práce, rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních 

podmínek, druh a důvod pracovnělékařské prohlídky.  

 Vzhledem k tomu, ţe nesprávně vyplněná ţádost můţe vést v důsledku nedostatku 

informací, či nepřesností v ní uvedených k vydání lékařského posudku, který obsahuje 

nesprávně posouzený zdravotní stav nebo k posudku s vadami formálními, je namístě 

doporučit, aby zaměstnavatelé své povinnosti vhledem k ţádosti nezanedbávali a ţádosti 

vyplňovali úplně a správně. 

 

 

 

 

                                                           
10

 ŠUBRT, B., TUČEK, M., Pracovnělékařské sluţby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů, Olomouc: ANAG, 

2017, str. 162. 
11

 ŠUBRT, B., TUČEK, M., Pracovnělékařské sluţby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů, Olomouc: ANAG, 

2017, str. 161-162. 
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1.3.2  Překážka v práci 

Z nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleţitých 

osobních překáţek v práci vyplývá, ţe pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování 

související s výkonem práce se povaţují za jinou důleţitou osobní překáţku v práci, a to na 

straně zaměstnance. Nařízení také jasně uvádí, ţe zaměstnanci, který se takové prohlídce v 

rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu 

ochrany veřejného zdraví podrobí, přísluší k tomu účelu pracovní volno na nezbytně nutnou 

dobu. Za tu je zcela zřejmě nutné povaţovat dobu cesty na místo prohlídky a zpět, dobu 

čekání v ordinaci, ale i dobu trvání základního a dalších odborných vyšetření
12

.  

Nařízení však výslovně neřeší otázku náhrady mzdy nebo platu. Při hledání odpovědi 

na otázku, zda zaměstnanci taková náhrada přísluší, je tedy třeba nahlédnout do jiných 

právních předpisů. Prvním takovým předpisem je zákoník práce, který v ustanovení § 101 

odst. 6 stanoví, ţe náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(kterými náklady pracovnělékařské prohlídky bezesporu jsou) má povinnost hradit 

zaměstnavatel, přičemţ tyto náklady nesmějí být přímo či nepřímo přenášeny na zaměstnance. 

Ve stejném duchu hovoří i ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) ZP, podle kterého zaměstnavatel 

nahradí zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce případnou ztrátu na 

výdělku, a to ve výši průměrného výdělku. S odkazem na ustanovení § 106 odst. 1 ZP by 

mohl zaměstnanec poţadovat i náklady, které mu v souvislosti s prohlídkou vznikly. 

Typickým příkladem takových nákladů je jízdné.
13

 

Obě tato ustanovení pak odpovídají dalšímu právnímu předpisu, který je třeba 

v souvislosti s pracovnělékařskými prohlídkami zmínit. Je jím Úmluva Mezinárodní 

organizace práce č. 161 o závodních zdravotních sluţbách, která v článku 12 říká, ţe dohled 

na zdraví pracovníků ve vztahu k práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou na výdělku, musí 

být bezplatný a konat se má pokud moţno v pracovní době. Na tomto místě se nabízí se 

otázka, zda má zaměstnavatel povinnost vysílat zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce 

jen v rámci pracovní doby nebo zda můţe na zaměstnanci poţadovat, aby se jí podrobil ve 

svém volnu. Podle mého názoru z výše uvedené formulace článku 12 jasně vyplývá, ţe 

zaměstnavatel musí své zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky vysílat pouze v jejich 

pracovní době, samozřejmě s podmínkou, ţe taková moţnost existuje. Můţe totiţ nastat i 

                                                           
12

 ŠUBRT, B., TUČEK, M., Pracovnělékařské sluţby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů, Olomouc: ANAG, 

2017, str. 162. 
13

 DANDOVÁ Eva. Můţe být pracovnělékařská prohlídka provedena v osobním volnu zaměstnance? 

BOZPinfo.cz  [ online ]. 7. 3. 2016 [ citováno 20. 9. 2018 ]. Dostupné z https://www.bozpinfo.cz/muze-byt-

pracovnelekarska-prohlidka-provedena-v-osobnim-volnu-zamestnance 

https://www.bozpinfo.cz/muze-byt-pracovnelekarska-prohlidka-provedena-v-osobnim-volnu-zamestnance
https://www.bozpinfo.cz/muze-byt-pracovnelekarska-prohlidka-provedena-v-osobnim-volnu-zamestnance
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situace, kdy se pracovní doba zaměstnance a ordinační hodiny poskytovatele 

pracovnělékařských sluţeb ani z části nepřekrývají. V této situaci by šlo po zaměstnavateli jen 

obtíţně poţadovat, aby dostál výše uvedené povinnosti, a v takovém případě mám za to, ţe by 

mohl po zaměstnanci ţádat, aby se na prohlídku dostavil mimo pracovní dobu. 

 

1.3.3  Vstupní prohlídka 

 Vstupní prohlídka, jejímţ cílem je zajistit, aby k výkonu práce nebyla zařazena osoba, 

která pro výkon dané práce není zdravotně způsobilá, má mezi pracovnělékařskými 

prohlídkami stěţejní postavení. To dokládá i fakt, ţe je upravena nejen na úrovni prováděcích 

předpisů (vyhláškou o PLS), ale rovněţ na zákonné úrovni (zákonem o specifických 

zdravotních sluţbách).  

 V souladu se současnou právní úpravou pak lze rozlišovat vstupní prohlídku osob 

ucházejících se o zaměstnání a vstupní prohlídku v případě změny druhu vykonávané práce.  

Vstupní prohlídku uchazečů o zaměstnání musí zaměstnavatel podle § 59 odst. 1 písm. 

b) zákona o specifických zdravotních sluţbách zajistit vţdy před vznikem pracovního 

poměru, právního vztahu zaloţeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr (zde 

ovšem za splnění dalších předpokladů) a vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. Tato 

formulace dává zaměstnavatelům značnou volnost při přijímání nových zaměstnanců. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe pracovní poměr vzniká dnem, který je sjednán jako den nástupu 

do práce,
14

 mohou zaměstnavatelé zcela v souladu s tímto ustanovením nejprve uzavřít 

pracovní smlouvu, den nástupu do práce sjednat na pozdější datum a v mezidobí zajistit 

provedení vstupní lékařské prohlídky. To dříve, aţ do novely zákona o specifických 

zdravotních sluţbách, která současné znění výše uvedeného ustanovení s účinností od 1. 11. 

2017 zavedla, moţné nebylo. 

 Dříve bylo nutné provést vstupní lékařskou prohlídku jiţ před samotným uzavřením 

pracovní smlouvy. Pokud by se tak nestalo, hrozilo by, ţe by taková pracovní smlouva, byla 

soudem prohlášena za absolutně neplatnou, jelikoţ by zavazovala k plnění od počátku 

nemoţnému.
15

 V současnosti však jiţ tento problém zaměstnavatelé řešit nemusí. 

Problém však můţe nastat v případě, ţe po uzavření pracovní smlouvy uchazeč 

absolvuje zdravotní prohlídku, ale v lékařském posudku bude závěr o jeho zdravotní 

                                                           
14

 Viz § 36zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
15

 ŠUBRT, B., TUČEK, M., Pracovnělékařské sluţby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů, Olomouc: ANAG, 

2017, str. 168. 
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nezpůsobilosti. Pro tento případ lze doporučit, aby v pracovní smlouvě byla uvedena 

odkládací podmínka účinnosti smlouvy, která spočívá v úspěšném absolvování vstupní 

prohlídky.
16

 V literatuře se lze setkat i s názorem, ţe pracovní smlouva nenabude účinnosti a 

pracovní poměr nevznikne, ani v případě opomenutí takové odkládací podmínky, kdyţ hlavní 

argument je ten, ţe pracovní smlouva by byla v případě, ţe by byl uchazeč následně posouzen 

jako zdravotně nezpůsobilý, neplatná pro nemoţnost plnění dle § 580 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku.
17

 Podle mého názoru se však v daném případě můţe 

jednat pouze o relativní neplatnost, pracovní smlouva se tak bude povaţovat za platnou, 

dokud se oprávněná strana neplatnosti nedovolá a pracovní poměr zaměstnance vznikne 

dnem, který je sjednán jako den nástupu do práce. Vzhledem ke zdravotní nezpůsobilosti však 

zaměstnanec nebude moci vykonávat sjednanou práci, vznikne tak překáţka v práci na jeho 

straně bez nároku na náhradu mzdy, a pracovní poměr by mohl být rozváván dohodou, 

zrušením ve zkušební době, či výpovědí zaměstnavatele dle § 52 písm. f) zákoníku práce.
18

 

Zákon o specifických zdravotních sluţbách pamatuje také na situaci, kdy se osoba 

ucházející se o zaměstnání lékařské prohlídce nepodrobí. V takovém případě se bude 

povaţovat ve vztahu k dané práci za zdravotně nezpůsobilou.
19

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, vstupní prohlídka se týká nejen osob ucházejících se o 

zaměstnání. Dle § 10 odst. 2 vyhlášky o PLS se vstupní prohlídka provádí, téţ před změnou 

druhu práce a před převedením na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných 

podmínek, neţ ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. I toto 

ustanovení bylo dotčeno novelou (s účinností od 15. 12. 2017), kdyţ dříve se tato vstupní 

prohlídka prováděla pouze před převedením na jinou práci, kterým zákoník práce rozumí 

pouze postup dle § 41 tohoto zákoníku. Podle současné úpravy se však prohlídka týká 

například i dohodnuté změny druhu práce. Samozřejmostí ovšem je, ţe musí být naplněna i 

druhá podmínka, tedy aby práce byla vykonávána za odlišných podmínek. Těmi se rozumí 

navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo změna rizikových faktorů, případně 

zařazení k výkonu rizikové práce.
20

 

V souvislosti se vstupními prohlídkami povaţuji také za vhodné pojednat krátce o 

tom, kdo takové prohlídky hradí. Z § 58 zákona o specifických zdravotních sluţbách vyplývá, 

ţe pracovnělékařské sluţby hradí aţ na výjimky zaměstnavatel. To znamená, ţe se na 

                                                           
16

 TOMŠEJ, J., Pracovnělékařské sluţby, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 64. 
17

 TOMŠEJ, J., Pracovnělékařské sluţby, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 64. 
18

 ŠUBRT, B., TUČEK, M., Pracovnělékařské sluţby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů, Olomouc: ANAG, 

2017, str. 169. 
19

 Viz § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
20

 Viz § 10 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 
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zaměstnavatele vztahuje povinnost hradit i pracovnělékařské prohlídky. Z uvedeného pravidla 

však zákon jako výjimku uvádí právě vstupní prohlídky. Ty hradí osoba ucházející se o 

zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost uhradit vstupní prohlídku jen uchazeči, se kterým se 

tak dohodl, se kterým uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah, anebo pokud tak stanoví 

právní předpis. Vţdy také hradí prohlídku, jedná-li se o posouzení zdravotní způsobilosti 

osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci.
21

 

 

1.3.4  Periodická prohlídka 

Periodická prohlídka se dle § 11 vyhlášky o pracovnělékařských sluţbách provádí za 

účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností 

vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození 

zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných zaměstnanců. Vychází se 

při ní tedy ze skutečnosti, ţe v průběhu let se můţe zdraví osoby, a tím i její zdravotní 

způsobilost měnit, a je tedy ţádoucí zdravotní způsobilost zaměstnanců v pravidelných 

intervalech přezkoumávat. 

 Délka intervalů pro konání periodických prohlídek se odvíjí od dvou základních 

kritérií. Těmi jsou věk zaměstnance a kategorie, do které byla jím vykonávaná práce zařazena, 

přičemţ obecně lze říct, ţe čím vyšší je kategorie práce a věk zaměstnance, tím kratší je i 

časový úsek, ve kterém je třeba periodickou lékařskou prohlídku provést.
22

 Podstatné je, ţe 

lhůty, tak jak je uvádí vyhláška, jsou dané a zaměstnavatelé je nemohou dle své vůle 

prodluţovat či zkracovat. Jiné lhůty se uplatňují pouze tehdy, stanoví-li tak právní předpis, 

nebo příloha č. 2 k vyhlášce o PLS. V úvahu je třeba brát také ustanovení § 43 odst. 2 zákona 

o SZS, podle kterého je moţné uskutečnit další periodickou prohlídku nejdříve 90 dnů před 

koncem platnosti původního posudku. 

Povinnost provádět periodické prohlídky se netýká jen prací vykonávaných 

v pracovním poměru, ale i prací vykonávaných na základě dohod o pracích vykonávaných 

mimo pracovní poměr, a to tehdy, jestliţe se jedná o práci stejného druhu, která je na základě 

dohod vykonávána opakovaně a zároveň je v součtu vykonávána po dobu delší, neţ je interval 

pro konání prohlídky.
23

 V případě prací konaných na základě dohod se můţe periodická 

prohlídka uskutečnit také tehdy, jestliţe to zaměstnavatel vyţaduje.  Zaměstnavatel však takto 

                                                           
21

 Viz § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
22

 Viz § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 
23

 Viz § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 
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nemůţe postupovat a prohlídku vyţadovat jen u některých jednotlivců. Musí ji vyţadovat buď 

u všech zaměstnanců, nebo alespoň u skupin zaměstnanců, v opačném případě by se dostal do 

rozporu se zásadou rovného zacházení.
24

 

 

1.3.5  Mimořádná prohlídka  

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance 

v případě důvodného předpokladu, ţe došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti 

k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika jiţ dříve zohledněného rizikového faktoru 

pracovních podmínek.
25

 Jak napovídá samotný název této prohlídky, vychází se zde ze 

skutečnosti, ţe můţe nastat situace, kdy je potřebné provést lékařskou prohlídku mimořádně, 

tedy nad rámec lhůt stanovených pro prohlídky periodické.  

 Tři případy konání mimořádné prohlídky jsou uvedeny v zákoně o specifických 

zdravotních sluţbách. Zaprvé je právem zaměstnavatele svého zaměstnance na mimořádnou 

prohlídku vyslat.
26

 Při tomto jednání je však omezen tím, ţe musí mít o zdravotní způsobilosti 

zaměstnance pochybnosti, coţ si vykládám tak, ţe aby měl zaměstnanec povinnost se 

takovému příkazu podrobit, musí mu zaměstnavatel vysvětlit, z jakých důvodů o jeho 

zdravotní způsobilosti pochybuje. Jedná se tedy o omezení, jehoţ cílem je zabránit zneuţívání 

tohoto práva ze strany zaměstnavatele. 

Mimořádná prohlídka se provádí také v případě, ţe o její uskutečnění poţádá 

zaměstnanec.
27

 V takovém případě má zaměstnavatel povinnost jeho ţádosti vyhovět a 

zaměstnance na prohlídku odeslat. Oproti zaměstnavateli však zaměstnanec v této moţnosti 

není omezen. To v praxi můţe vést k problému, jelikoţ někteří zaměstnanci by mohli této 

moţnosti naduţívat. Bylo by tak podle mého názoru vhodné toto právo omezit například 

časovým úsekem, který by mezi jednotlivými mimořádnými prohlídkami iniciovanými 

zaměstnancem musel uběhnout. 

 Ţádost zaměstnance ovšem není jediný případ, kdy má zaměstnavatel povinnost 

zaměstnance na mimořádnou prohlídku vyslat. Musí tak učinit také tehdy, obdrţí-li k tomu 

podnět od poskytovatele pracovnělékařských sluţeb či od ošetřujícího lékaře.
28

 

                                                           
24

 ŠUBRT, B., TUČEK, M., Pracovnělékařské sluţby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů, Olomouc: ANAG, 

2017, str. 177. 
25

 Viz § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 
26

 Viz § 55 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
27

 Viz § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
28

 Viz § 55 odst. 1 písm. e) zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
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 Další případy, kdy se mimořádná prohlídka koná, jsou uvedeny v § 12 vyhlášky o 

PLS. Jako příklad lze uvést prohlídku podle § 12 odst. 2 písm. e) vyhlášky o PLS, která se 

provádí, pokud byla při prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu, která předpokládá 

změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, neţ je lhůta pro provedení periodické 

prohlídky a dále podle § 12 odst. 2 písm. f) bod 3 vyhlášky o PLS, která se koná, jestliţe byl 

výkon práce přerušen na dobu delší neţ šest měsíců.
29

 Toto ustanovení se tak týká například 

osob vracejících se z mateřské a rodičovské dovolené. Výše uvedené důvody se od ostatních 

liší zejména tím, ţe pokud byla na základě nich provedena mimořádná prohlídka, stanoví se 

nová lhůta pro provedení periodické prohlídky. V jiných případech ke změně této lhůty 

nedochází, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak. Rozdílný je pak také obsah 

takových mimořádných prohlídek. 

 

1.3.6  Výstupní a následná prohlídka 

 Jak jiţ bylo zmíněno na začátku této kapitoly, výstupní a následné prohlídky jsou vůči 

ostatním pracovnělékařským prohlídkám v řadě ohledů specifické. Rozdílnost předně spočívá 

ve skutečnosti, ţe při těchto prohlídkách se neposuzuje zdravotní způsobilost k práci. Slouţí 

pouze ke zjištění, jaký je zdravotní stav určité osoby. Významný rozdíl lze spatřovat také 

v tom, ţe výstupem z těchto prohlídek není lékařský posudek. 

 Výstupní prohlídka se dle § 13 vyhlášky o PLS provádí za účelem zjištění zdravotního 

stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn 

zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané 

práce. Stejné ustanovení také předepisuje, za jakých okolností vzniká povinnost výstupní 

prohlídku provést. Je tomu tak při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
30

 před 

převedením zaměstnance na jinou práci či před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení 

práce rizikové, anebo stanoví-li tak právní předpis. Výstupní prohlídka se nadto provádí při 

ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu, poţádá-li o to zaměstnavatel, či 

zaměstnanec. Výstupem z prohlídky je pak potvrzení o provedení výstupní prohlídky.
31

 

 Problém zde vidím v tom, ţe pokud zaměstnanec nebude ochotný dostát své 

povinnosti a prohlídku podstoupit, zaměstnavatel s ohledem na skutečnost, ţe pracovní poměr 

                                                           
29

 Z jiných důvodů, neţ které jsou uvedené v přechozích dvou bodech § 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 79/2013 

Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 
30

 V tomto případě ovšem musí být naplněny další podmínky, například ţe zaměstnanec vykonával práci 

zařazenou v kategorii druhé rizikové, třetí či čtvrté. Pro další podmínky viz § 13 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., 

o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče. 
31

 Viz § 13 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče.  
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jiţ končí, nemá v podstatě ţádné prostředky, jak ho k jejímu absolvování přimět. Bylo tak 

moţné se setkat i s tím, ţe zaměstnavatel hrozil odmítnutím vydat zápočtový list, pokud se 

zaměstnanec prohlídky nezúčastní. Takové právo však zaměstnavatel nemá a v důsledku 

takového chování by po něm zaměstnanec mohl poţadovat náhradu škody, například 

z důvodu, ţe bez zápočtového listu mu ušlo vhodné zaměstnání.
32

 Zaměstnavatelům tak lze 

doporučit alespoň tolik, aby zaměstnancům předali ţádanku o provedení výstupní prohlídky a 

zároveň si nechali potvrdit její převzetí.
33

 Zaměstnancům pak lze doporučit, aby význam této 

prohlídky nepodceňovali a dostavili se k ní, jelikoţ jejím smyslem je i chránit zaměstnance a 

odhalit případné zhoršení zdravotní stavu a tím umoţnit včasnou léčbu. 

 Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu, 

vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichţ důsledky se mohou 

projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, 

případně odškodnění a přistupuje se k ní, stanoví-li tak příslušný orgán ochrany veřejného 

zdraví či právní předpis.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 DANDOVÁ Eva. Výstupní lékařská prohlídka. BOZPinfo.cz  [ online ]. 8. 8. 2005 [ citováno 18. 9. 2018 ]. 
Dostupné z https://www.bozpinfo.cz/vystupni-lekarska-prohlidka 
33

 ŠUBRT, B., TUČEK, M., Pracovnělékařské sluţby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů, Olomouc: ANAG, 

2017, str. 187. 
34

 Viz § 14 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských sluţbách a některých druzích posudkové péče.  

https://www.bozpinfo.cz/vystupni-lekarska-prohlidka
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2  Lékařské posudky 

2.1  Obecně o lékařských posudcích 

 V předešlé části této diplomové práce jsem nastínil, ţe podstatnou součástí institutu 

pracovnělékařských sluţeb je posudková činnost. Ta spočívá v provádění pracovnělékařských 

prohlídek a hodnocení zdravotního stavu osob za účelem posouzení zdravotní způsobilosti 

k práci. Uvedl jsem jiţ také, ţe výstupem z těchto prohlídek jsou lékařské posudky o 

zdravotní způsobilosti k práci či výkonu sluţby. A právě s lékařskými posudky, respektive s 

jejich právní úpravou, která je i přes nedávnou rozsáhlou novelizaci na řadě míst poměrně 

nejednoznačná, je spojeno mnoho otázek a nejasností. Tomu ostatně odpovídá i rozsáhlá 

judikatura, která je, jak bude v této části dále podrobně rozvedeno, charakteristická změnami 

v nahlíţení na právní povahu lékařských posudků a na problémy s ní související. 

 Právní úpravu lékařských posudků a postupu při jejich vydávání nalezneme zejména 

v zákoně o specifických zdravotních sluţbách. Ten v § 42 odst. 1 stanoví, ţe lékařský 

posudek vydává poskytovatel zdravotních sluţeb na ţádost pacienta, který je posuzovanou 

osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti, případně 

zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím lékařem. Je přitom na místě připomenout, 

ţe právní úprava obsaţená v ustanoveních § 42 a násl., je úpravou obecnou, která se 

nevztahuje jen na lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci či výkonu sluţby, ale na 

všechny lékařské posudky vydávané při poskytování posudkové péče. V rámci této péče můţe 

být zdravotní stav nebo zdravotní způsobilost posuzována k různým účelům, například ke 

vzdělávání, pro účely nemocenského pojištění či pro potřeby úřadu práce.35  V souladu 

s tématem této diplomové práce se však dále zaměřím na lékařské posudky vydávané 

k posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce či sluţby.  

2.2  Podklady pro vydání posudku a otázka výpisu ze zdravotnické 

dokumentace 

 V souladu s ustanovením § 42 zákona o specifických zdravotních sluţbách vydává 

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci či výkonu sluţby poskytovatel 

pracovnělékařských sluţeb na ţádost zaměstnavatele, a to na základě zhodnocení: 

a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření, 

                                                           
35

 Pro součásti posudkové péče viz § 41 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 



17 

b) výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím 

poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost, 

c) zdravotní náročnosti pro výkon práce, pro kterou je osoba posuzována a podmínek, za 

nichţ je práce vykonávána nebo nároků práce na zdraví posuzované osoby. 

Zákon tedy obsahuje výčet podkladů, ze kterých je poskytovatel pracovnělékařských 

sluţeb povinen při vydávání lékařských posudků vycházet. O ţádosti zaměstnavatele, kterou 

je třeba rozumět ţádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, jiţ bylo pojednáno v první 

části této práce. Tamtéţ jiţ byly podrobně rozebrány také pracovnělékařské prohlídky 

samotné. Na tomto místě se tak budu věnovat dalším důleţitým podkladům, zejména se 

pozastavím nad problematikou výpisu ze zdravotnické dokumentace. 

Výpis ze zdravotnické dokumentace je zcela zásadním zdrojem informací o 

zdravotním stavu posuzované osoby.  Jedná se však také o institut, se kterým se pojí několik 

otázek, na které je prakticky nemoţné nabídnout jednoznačnou odpověď. 

První takovou otázkou, u které se odpovědi mohou lišit, je otázka, za jakých okolností 

je přípustné vydat lékařský posudek i bez výpisu ze zdravotnické dokumentace. K tomu je 

třeba na začátek uvést, ţe z § 42 odst. 1 zákona o SZS vyplývá, ţe výpis je nezbytným 

podkladem pro vydání lékařského posudku. Teoreticky by tak bylo moţné říci, ţe pokud 

poskytovatel nemá výpis k dispozici, nemůţe být lékařský posudek vydán. Zákon ovšem 

výslovně uvádí několik případů, kdy tomu tak není a poskytovatel pracovnělékařských sluţeb 

posudek můţe vydat i bez existence výpisu.  

Předně je třeba mít na paměti skutečnost, ţe v České republice obecně není povinnost 

mít svého registrujícího poskytovatele zdravotních sluţeb. To reflektuje i zákon o SZS, kdyţ 

v § 42 odst. 3 uvádí, ţe v případě, ţe posuzovaná osoba nemá svého registrujícího 

poskytovatele, výpis ze zdravotnické dokumentace se pro vydání posudku nepoţaduje. 

Komplikace dále mohou nastat tehdy, jestliţe posuzovaná osoba sice registrujícího 

poskytovatele má, ale na území cizího státu. I na tuto moţnost však zákon pamatuje. V takové 

situaci se výpis ze zdravotní dokumentace vedené v zahraničí vyţaduje. Je však nezbytné, aby 

k němu byl přiloţen úředně ověřený překlad do českého jazyka, coţ neplatí, pokud se jedná o 

výpis ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce.
36

 

Druhým případem, kdy k vydání lékařského posudku není výpisu ze zdravotnické 

dokumentace zapotřebí, je situace, kdy je výpis nahrazen tzv. potvrzením o nezměněném 

                                                           
36

 Viz § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
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stavu podle § 42a zákona o SZS. Aby však mohlo být potvrzení vydáno namísto výpisu, musí 

být kumulativně splněny dvě podmínky. Za prvé musí o výpis poţádat stejný poskytovatel, 

který jiţ vydal lékařský posudek, za druhé nesmí od dříve vydaného výpisu ze zdravotnické 

dokumentace dojít ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované 

osoby. Přínos tohoto institutu zavedeného novelou s účinností od 1. 11. 2017 spočívá 

především ve zmírnění administrativní zátěţe praktických lékařů.
37

 Jeho výhodou je také to, 

ţe potvrzení neobsahuje bliţší informace o zdravotním stavu zaměstnance a je tak moţné, aby 

bylo zasláno i zaměstnavateli, coţ u výpisu nepřipadá v úvahu.
38

 

Tím však výčet případů, kdy je moţné vydat lékařský posudek i bez výpisu ze 

zdravotnické dokumentace, nekončí. Zákon o SZS totiţ v § 42a odst. 3 zmocňuje prováděcí 

právní předpis, aby stanovil důvody, kdy není třeba výpis ani potvrzení o nezměněném 

zdravotním stavu vyţadovat. Tímto předpisem je vyhláška o pracovnělékařských sluţbách. Ta 

uvádí, ţe výpis ani potvrzení o nezměněném zdravotním stavu nejsou nezbytné při 

mimořádné prohlídce uvedených v § 14 odst. 4 písm. a) této vyhlášky, za předpokladu, ţe od 

vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší neţ šest měsíců. 

Aţ potud se názory na problematiku nutnosti výpisu ze zdravotnické dokumentace 

v zásadě neliší. Diskutabilní je však otázka, zda je moţné vydat lékařský posudek bez výpisu 

ze zdravotnické dokumentace i za jiných okolností, neţ které jsem uvedl výše (neboli případy, 

kdy posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele, nebo kdyţ je výpis nahrazen 

potvrzením o nezměněném zdravotním stavu, nebo v případech stanovených vyhláškou o 

PLS). V literatuře je tak moţné se setkat jak s názorem, ţe mimo tyto případy je výpis ze 

zdravotnické dokumentace pro vydání posudku nutný vţdy
39

, tak i s názorem, ţe takové 

nahlíţení na tuto problematiku je příliš striktní a poskytovatel můţe vydat lékařský posudek 

bez výpisu i za jiných okolností.
40

  

Já se přikláním k druhému z těchto názorů. Hlavním argumentem je podle mého 

názoru samotné znění § 42a odst. 3 ZSZS, který říká následující: „Výpis ze zdravotnické 

dokumentace podle § 42 odst. 1 písm. b), popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním 
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stavu, není třeba požadovat, pokud to s ohledem na důvody posouzení zdravotního stavu nebo 

zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo jiné předložené podklady není nezbytné. 

Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o 

nezměněném zdravotním stavu, stanoví prováděcí právní předpis.“
41

 Budeme-li se drţet 

doslovného znění citovaného ustanovení, potom z jeho první věty jasně vyplývá, ţe lékařský 

posudek lze vydat bez výpisu či potvrzení, pokud tyto nejsou nezbytné buď s ohledem na 

důvody posuzování, nebo s ohledem na jiné předloţené podklady. Z druhé věty tohoto 

ustanovení však také vyplývá, ţe prováděcí právní předpis stanoví pouze důvody, pro které 

není třeba výpis ani potvrzení poţadovat. O jiných předloţených podkladech se jiţ druhá věta 

citovaného ustanovení nezmiňuje. Z toho dovozuji, ţe prováděcím právním předpisem jsme 

omezeni pouze co do důvodů, pro které se zdravotní stav či způsobilost posuzuje, ale pokud 

jde o jiné předloţené podklady, je na poskytovateli pracovnělékařských sluţeb, který posudek 

vydává, aby posoudil, zda mu jiné předloţené podklady pro vydání lékařského posudku stačí, 

a pokud ano, jsem přesvědčen, ţe je oprávněn lékařský posudek vydat i bez výpisu ze 

zdravotnické dokumentace či potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Samozřejmě si však 

ani v takovém případě nemůţe počínat zcela libovolně. I nadále musí postupovat lege artis a 

lékařský posudek tak můţe vydat jen za předpokladu, ţe má o zdravotním stavu posuzované 

osoby dostatek informací. Ty můţe získat například rozhovorem s posuzovanou osobou. 

V úvahu připadá například také dotazník, který by posuzovaná osoba vyplnila či indikace 

dalších odborných vyšetření. Dalším argumentem je také skutečnost, ţe i zaměstnanec, který 

svého registrujícího poskytovatelé má, jej můţe navštěvovat jen zřídka a ani výpis sám o sobě 

tak nezaručuje, ţe poskytovatel pracovnělékařských sluţeb bude mít všechny informace, které 

potřebuje. Ani výpis tak nelze povaţovat za jediný a nenahraditelný zdroj informací o 

zdravotním stavu. 

Zároveň jsem však přesvědčen, ţe výpis ze zdravotnické dokumentace je velmi 

důleţitým zdrojem informací a výše uvedenou moţnost by měli poskytovatelé 

pracovnělékařských sluţeb brát jako moţnost spíše výjimečnou, ke které je moţno přistoupit 

pouze tehdy, pokud by bylo získání výpisu příliš obtíţné, buď finančně či časově. 

Další otázka, o jejíţ odpovědi nepanuje všeobecná shoda, souvisí s tím, kdo je 

oprávněn o výpis ze zdravotnické dokumentace ţádat. Není totiţ úplně zřejmé, zda můţe 

poskytovatel pracovnělékařských sluţeb o výpis poţádat přímo, nebo jestli o něj musí ţádat 

prostřednictvím posuzované osoby. Pro druhý uvedený pohled, tedy ţe poskytovatel můţe o 
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výpis ţádat pouze prostřednictvím posuzované osoby, svědčí fakt, ţe zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních sluţbách v ustanovení § 65 uvádí výčet osob, které mají právo si výpis vyţádat, 

přičemţ poskytovatel pracovnělékařských sluţeb mezi nimi není.
42

 V literatuře 
43

je však 

moţné setkat se s pohledem opačným, ke kterému se přikláním i já, tedy ţe poskytovatel si 

můţe výpis ze zdravotnické dokumentace vyţádat přímo. Zde jako hlavní argument vidím ve 

znění § 42a odst. 4 zákona o SZS, který říká, ţe: „Výpis ze zdravotnické dokumentace, 

popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, si může posuzující lékař vyžádat 

prostřednictvím posuzované osoby.“
44

 Tuto formulaci je podle mého názoru třeba vyloţit tak, 

ţe posuzující lékař má pouze moţnost, nikoli povinnost získat výpis prostřednictvím 

posuzované osoby a pokud se pro tuto moţnost nerozhodne, můţe si výpis vyţádat přímo. 

Otázkou však zůstává, jak by to vypadalo v praxi. Nedovedu si představit situaci, ţe by se 

ošetřující lékař dostavil k registrujícímu poskytovateli a o výpis si osobně poţádal tak, jak to 

činí zaměstnanec. V úvahu ale připadá moţnost obrátit se na registrujícího poskytovatele za 

vyuţití datové schránky. 

V souvislosti s výpisem ze zdravotnické dokumentace a potvrzením o nezměněném 

zdravotním stavu zákon o SZS v § 42a odst. 2 upravuje také dvě lhůty. Na jedné straně se 

jedná o lhůtu k jejich vydání, na straně druhé o lhůtu k jejich uplatnění. Pokud jde o první 

z nich, tedy o lhůtu k vydání výpisu či potvrzení, ta činí 10 dní ode dne obdrţení ţádosti. 

Jejím hlavním úkolem je zajistit, aby nedocházelo k přílišnému prodluţování doby pro vydání 

lékařského posudku z toho důvodu, ţe poskytovatel pracovnělékařských sluţeb čeká na 

dodání výpisu.
45

 Lhůta k uplatnění výpisu či potvrzení činí 90 dní, a to ode dne jejich vydání. 

Jejím smyslem je, aby poskytovatelé při posuzování zdravotního stavu vycházeli z takových 

údajů o zdravotním stavu, které jsou dostatečně aktuální.
46

 

2.3  Lhůta k vydání a k uplatnění posudku 

 Lékařský posudek musí být v souladu s § 43 zákona o specifických zdravotních 

sluţbách vydán nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdrţení ţádosti. Jestliţe však má být 
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vydán lékařský posudek o nemoci z povolání, je lhůta k vydání lékařského posudku delší. 

V takovém případě musí být posudek vydán nejdéle do 45 pracovních dnů ode dne obdrţení 

ţádosti. Čtyřiceti pěti denní lhůta se uplatní také tehdy, má-li být vydán lékařský posudek pro 

účely pracovněprávních vztahů a je-li nutné, aby posuzující lékař posoudil, zda dlouhodobé 

pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, přičemţ účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Ţádná 

z těchto ovšem nezačne běţet dříve, neţ posuzující lékař obdrţí poslední podklad nezbytný 

pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu. Tím můţe být například výpis 

ze zdravotnické dokumentace či výsledek odborného vyšetření. Pokud jde o první z výše 

uvedených lhůt, tedy lhůtu 10 pracovních dní ode dne obdrţení ţádosti, jsem toho názoru, ţe 

je tato lhůta zbytečně dlouhá a bylo by vhodné ji zkrátit. Je sice pravdou, ţe lékařský posudek 

můţe mít pro účastníky pracovněprávních vztahů významné důsledky a posuzujícímu lékaři je 

tak třeba poskytnout dostatek času na jeho co nejkvalitnější zpracování, zároveň však 

posuzujícímu lékaři, ve chvíli kdy jiţ obdrţel všechny potřebné podklady, nic nebrání v tom, 

aby posudek vydal mnohem rychleji, neţ do 10 dnů. 

Zajímavá můţe být také situace, kdy je od lékaře vyţadováno, aby zároveň se 

zdravotní způsobilostí k práci posoudil i otázku, zda příčinou dlouhodobého pozbytí zdravotní 

způsobilosti k práci je pracovní úraz či nemoc z povolání. V této situaci můţe lékař 

postupovat buď tak, ţe vydá dva lékařské posudky – jeden o zdravotní způsobilosti k práci ve 

lhůtě 10 pracovních dní a druhý, ve kterém uvede příčinu dlouhodobého pozbytí zdravotní 

způsobilosti, ve lhůtě 45 pracovních dní - anebo za předpokladu, ţe má k dispozici všechny 

potřebné podklady, vydá posudek jediný, ve kterém se vyjádří k oběma otázkám, a to ve lhůtě 

10 pracovních dní.
47

 

Lhůta k uplatnění lékařského posudku je upravena v § 44 odst. 5 zákona o 

specifických zdravotních sluţbách. V souladu s tímto ustanovením můţe být posudek 

uplatněn pro účely, pro něţ byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, pokud v něm nebo 

jiném právním předpise není stanovena kratší lhůta. Zákon tedy umoţňuje, aby tato lhůta byla 

i kratší. Neumoţňuje však její prodlouţení, coţ lze s ohledem na fakt, ţe starší lékařský 

posudek by jiţ nebyl aktuální a neměl by tudíţ vypovídající hodnotu, povaţovat za logické a 

správné.  V případě, ţe je lékařský posudek přezkoumáván správní úřadem a následně dojde 

k jeho potvrzení, můţe být tento posudek uplatněn ve lhůtě 10 dní ode dne prokazatelného 
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doručení tohoto potvrzeného lékařského posudku. V této souvislosti je ještě třeba vyjasnit, co 

se rozumí oním uplatněním lékařského posudku. V případě vstupní prohlídky je moţné za 

uplatnění posudku povaţovat vznik pracovního poměru, případně právního vztahu zaloţeného 

některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či právního vztahu obdobného 

vztahu pracovněprávnímu. U jiných prohlídek jiţ pracovní poměr existuje a uplatněním tak 

lze rozumět například převedení na jinou práci, či výpověď. 

 

2.4  Předání posudku 

Postup při předávání lékařského posudku je upraven v § 44 zákona o specifických 

zdravotních sluţbách. Dodrţování tohoto postupu je velmi důleţité, neboť v okamţiku 

předání lékařského posudku dochází v některých případech k nástupu právních účinků tohoto 

posudku. S předáním lékařského posudku je spojen také začátek běhu lhůty k podání návrhu 

na přezkum. 

 Podle výše uvedeného ustanovení je na poskytovateli pracovnělékařských sluţeb, 

který posudek vydal, aby neprodleně zajistil jeho prokazatelné předání posuzované osobě a 

dále osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti oprávněně poţádala – tedy 

zaměstnavateli. Prokazatelným předáním posudku pak můţe být jeho převzetí posuzovanou 

osobou či zaměstnavatelem, případně osobou, kterou zaměstnavatel k tomu pověřil. Takové 

převzetí posudku musí přebírající osoba i s uvedením data převzetí stvrdit vlastnoručním 

podpisem, a jedná-li se o zaměstnavatele, či osobu jím pověřenou, musí být uvedeno také 

číslo občanského průkazu či jiného dokladu a důvod vydání posudku. Prokazatelně předat 

lékařský posudek lze ovšem i jinými způsoby. Poskytovatel pracovnělékařských sluţeb můţe 

k předání vyuţít také doručení prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb. To však 

musí být doloţeno doručenkou. Konečně třetí moţnost, kterou má poskytovatel k dispozici, je 

předání na základě doručení podepsaného uznávaným elektronickým podpisem do datové 

schránky příjemce. Zákon o specifických zdravotních sluţbách rovněţ pamatuje na situaci, 

kdy osoba oprávněná k převzetí posudku, jej převzít odmítne, nebo jeho převzetí odmítne 

stvrdit podpisem. Dojde-li k takové situaci, lékařský posudek se povaţuje za prokazatelně 

předaný. 

V praxi je moţné setkat se s postupem, kdy posuzující lékař předá obě vyhotovení 

posuzované osobě, která má jedno z nich následně předat zaměstnavateli. S tímto postupem se 

však pojí riziko, ţe v jeho důsledku bude zpochybněna platnost doručení posudku 
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zaměstnavateli a je tak vhodné, aby lékař od zaměstnance ţádal předloţení plné moci, kterou 

by měl zaměstnavatel zaměstnance k tomuto účelu vybavit.
48

  

 

2.5  Právní účinky a platnost posudku 

 Okamţik, ke kterému nastávají právní účinky lékařského posudku, se odvíjí od toho, 

jaký posudkový závěr je v něm obsaţen.
49

 Jestliţe posudek obsahuje závěr o tom, ţe 

posuzovaná osoba je k práci zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou, která 

je stanovena poprvé, nebo ţe osoba dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost, nastávají 

právní účinky takového posudku jiţ dnem jeho prokazatelného předání. Odlišná je situace u 

lékařských posudků se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby, či zdravotní 

způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském posudku pro stejný účel uvedena opakovaně a 

spočívá v uţívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického 

prostředku. V těchto případech nastávají právní účinky dnem, kdy končí platnost 

předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na přezkum 

nebo dnem doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem. Jinými slovy, pokud 

nebyl podán návrh na přezkoumání, takový lékařský posudek nenabyde právních účinků 

dříve, neţ za 10 dní od jeho prokazatelného předání.  To se mi jeví jako problematické 

zejména u osob ucházejících se o zaměstnání. Pokud je totiţ u takové osoby posudkem 

konstatována zdravotní způsobilost, pracovní poměr přesto nemůţe vzniknout dříve, neţ za 10 

dní od předání tohoto posudku. Samozřejmě za předpokladu, ţe ani uchazeč o zaměstnání, ani 

zaměstnavatel nepodají návrh na přezkoumání posudku. Vzhledem k tomu, ţe však oba 

pravděpodobně mají zájem o to, aby pracovní poměr vznikl a sjednaná práce mohla být 

vykonávána, je těţké si představit situaci, kdy by některý z nich přezkoumání posudku, který 

obsahuje závěr o zdravotní způsobilosti, navrhl. Zákon o specifických zdravotních sluţbách 

naštěstí nabízí pro tuto situaci řešení. Umoţňuje totiţ, aby se oprávněná osoba vzdala svého 

práva na přezkoumání posudku. Pokud tak učiní oprávněné osoby u lékařského posudku se 

závěrem o zdravotní způsobilosti či zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském 

posudku pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v uţívání určitého kompenzačně 

upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku, nastávají právní účinky takového 

posudku jiţ  prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich. 
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 TOMŠEJ, J., Pracovnělékařské sluţby, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 76. 
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 Viz § 44 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
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 Zákon o specifických zdravotních sluţbách také výslovně upravuje dobu, po kterou 

lékařský posudek zůstává v platnosti. Dle § 44 odst. 6 uvedeného zákona pozbývá posudek 

platnosti předně uplynutím doby, na kterou byl vydán. Byl-li ovšem lékařský posudek vydán 

v rámci pravidelně se opakujících lékařských prohlídek prováděných za účelem nového 

posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby, a to ve lhůtách stanovených prováděcím 

právním předpisem, tedy vyhláškou o pracovnělékařských sluţbách, popřípadě jiným právním 

předpisem, pozbývá posudek platnosti dnem, kdy měla být podle těchto právních předpisů 

tato prohlídka provedena. Toto pravidlo se tak bude vztahovat zejména na lékařské posudky 

vydané v rámci periodických prohlídek.  Uvedené však neplatí, jde-li o lékařský posudek 

vydaný podle § 43 odst. 2 zákona o SZS.
50

 Posudek můţe dále pozbýt platnosti také dnem, 

kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel. Konečně 

poslední situací, při které dochází k zániku platnosti, je ukončení pracovněprávního vztahu. I 

v tomto případě ale existují výjimky. Mohou nastat okolnosti, za kterých lékařský posudek při 

zániku pracovního poměru či jiného pracovněprávního vztahu svou platnost neztrácí.
51

 Předně 

jde o situaci, kdy zaměstnanec nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení původního 

pracovněprávního vztahu uzavře nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, a to 

se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek. To můţe usnadňovat situaci 

například tehdy, kdyţ zaměstnanec neuspěje se snahou najít si jiné vhodné zaměstnání a ani 

zaměstnavateli se nedaří na jeho místo sehnat nového zaměstnance. V takovém případě totiţ 

při dodrţení zmíněných podmínek mohou vyuţít předchozí lékařský posudek a není tak třeba 

provádět znovu vstupní prohlídku. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci 

nepozbyde platnosti ukončením pracovněprávního vztahu ani tehdy, uzavře-li dosavadní 

zaměstnanec agentury práce pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, ke kterému byl dříve 

přidělen jako k uţivateli, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek. 

 Pokud je lékařský posudek neplatný,
52

 povaţuje se posuzovaná osoba pro účel, pro 

který měla být zdravotně posouzena, za zdravotně nezpůsobilou nebo za osobu, jejíţ 

zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo poţadavky, ke kterým byl posuzován. Je tedy 

velmi důleţité, aby zaměstnavatel své zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky vysílal 

                                                           
50

 Tím je lékařský posudek, vydaný pro účely posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti, ve kterém lékař po 

zjištění změny zdravotního stavu posuzované osoby uvede závěr o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém 

pozbytí zdravotní způsobilosti či zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé. V takovém 

případě se mění platnost původního lékařského posudku.  Viz § 43 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních sluţbách. 
51

 Viz § 44 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
52

 Viz § 44 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
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včas tak, aby v době, kdy původní lékařský posudek pozbývá platnosti, jiţ měl k dispozici 

posudek nový.  

 

2.6  Obsah posudku a posudkové závěry 

 Povinné náleţitosti lékařského posudku vyplývají ze zákona o specifických 

zdravotních sluţbách, vyhlášky o pracovnělékařských sluţbách a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o 

zdravotnické dokumentaci, konktrétně z její přílohy č. 1. Přitom je třeba mít na paměti, ţe 

vyhláška o zdravotnické dokumentaci obsahuje právní úpravu obecnou, k níţ je právní úprava 

obsaţená ve vyhlášce o pracovnělékařských sluţbách ve vztahu speciality a vůči níţ má tedy 

přednost. Na základě srovnání všech těchto předpisů je moţné dovodit, ţe lékařský posudek o 

zdravotní způsobilosti k práci musí obsahovat tyto údaje: 

a) identifikační údaje posuzované osoby, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, případně místo pobytu na území ČR, jedná-li se o 

cizince, 

b) identifikační údaje poskytovatele, jehoţ jménem posuzující lékař posudek vydal, 

kterými jsou identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, adresa sídla nebo místa 

podnikání a razítko poskytovatele, 

c) identifikační údaje lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, 

příjmení a podpis lékaře, 

d) identifikační údaje zaměstnavatele, a to 

i. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační sloţky 

zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li 

přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, 

ii. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa 

trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o 

cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, 

iii. název, sídlo a identifikační číslo organizační sloţky státu nebo kraje nebo obce, je-

li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec, 

e) údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, reţimu 

práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů 

pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících 

rizikových faktorů pracovních podmínek, 
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f) posudkový závěr, 

g) termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný, 

h) pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku, 

i) poučení o moţnosti podat návrh na přezkoumání a poučení o moţnosti vzdát se práva 

podat návrh na přezkoumání, 

j) datum vydání posudku. 

 V praxi je pak poměrně častá situace, kdy lékařský posudek se nachází na téţe listině 

jako ţádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, případně, ţe je k takové ţádosti 

připojen, coţ významně usnadňuje práci poskytovateli. Ten jiţ totiţ v takovém případě 

nemusí v posudku znovu uvádět některé údaje, zejména o posuzované práci, zaměstnavateli či 

vykonávané práci.
53

 

 Při vydávání lékařského posudku je třeba klást důraz na to, aby takový posudek 

obsahoval všechny povinné náleţitosti. K této problematice se totiţ jiţ několikrát poměrně 

jasně vyjádřil i Nejvyšší soud. Jako příklad lze uvést rozhodnutí ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 

Cdo 1804/2015, ve kterém Nejvyšší soud vyslovil mimo jiné následující: „Při zkoumání, zda 

byl naplněn výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, může soud v řízení o 

určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí vycházet (jen) z lékařského 

posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (z rozhodnutí příslušného 

správního orgánu, které lékařský posudek přezkoumává) pouze tehdy, má-li všechny 

stanovené náležitosti a jestliže za řízení nevznikly žádné pochybnosti o jejich správnosti. V 

případě, že lékařský posudek (rozhodnutí příslušného orgánu, který lékařský posudek 

přezkoumává) nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude neurčitý či nesrozumitelný 

anebo že z postojů zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo z jiných důvodů se objeví potřeba 

(znovu a náležitě) objasnit zaměstnancův zdravotní stav a příčiny jeho poškození, je třeba v 

příslušném soudním řízení otázku, zda zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost, vyřešit (postavit najisto) dokazováním, provedeným 

zejména prostřednictvím znaleckých posudků.“
54

 Z uvedeného jasně vyplývá, ţe aby mohl 

soud v případném řízení o platnosti výpovědi, dané na základě lékařského posudku o 

zdravotní způsobilosti, z takového lékařského posudku vycházet, nesmí být tento posudek 

právně vadný - musí obsahovat všechny předepsané náleţitosti. Jestliţe tedy některá 

ze stanovených náleţitostí v posudku chybí, soud z něj nemůţe vycházet a zdravotní stav 
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 TOMŠEJ, J., Pracovnělékařské sluţby, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 78. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015. 
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zaměstnance bude zjišťován během řízení za pomoci jiných důkazů. Je však pravdou, ţe 

v důsledku současného pojímání lékařských posudků (k tomu blíţe v dalších kapitolách) 

můţe být výpověď uznána platnou i v případě, ţe posudek nemá všechny pro něj předepsané 

náleţitosti, a stejně tak můţe být prohlášena za neplatnou, ačkoli posudek všechny povinné 

náleţitosti obsahuje. Pokud ovšem zaměstnavatel nechce riskovat pouţitelnost lékařského 

posudku v případném řízení o platnosti výpovědi, měl by si zkontrolovat, zda posudek 

obsahuje všechny náleţitosti a pokud tomu tak není, měl by podat návrh na jeho přezkoumání, 

aby jeho nedostatek mohl být odstraněn.  

 Zcela zásadní částí lékařského posudku je posudkový závěr. V něm se posuzující lékař 

vyjadřuje, zda je posuzovaná osoba k výkonu práce způsobilá či nikoli. V souladu 

ustanovením § 43 odst. 3 zákona o specifických zdravotních sluţbách, můţe být závěr 

formulován tak, ţe posuzovaná osoba: 

a) je zdravotně způsobilá, 

b) je zdravotně způsobilá s podmínkou, 

c) je zdravotně nezpůsobilá, 

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

 Zákon dále umoţňuje ještě jeden posudkový závěr, a to zda osoba splňuje předpoklady 

nebo poţadavky, ke kterým byla posuzována. Tento závěr ovšem nesouvisí se zdravotní 

způsobilostí k práci, nýbrţ se zdravotním stavem a je tak moţné ho pouţít například 

v souvislosti s uznáváním nemocí z povolání.
55

 

 Nově, s účinností od 1. 11. 2017, je v zákoně o SZS v § 43 odst. 4 jasně vymezeno, co 

se rozumí tím, ţe osoba dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost. Podle tohoto ustanovení 

se dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci rozumí 

stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti 

zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní 

stav trvá déle neţ 180 dnů nebo lze předpokládat, ţe tento zdravotní stav bude trvat déle neţ 

180 dnů, a výkon této práce by váţně ohrozil jeho zdraví. Dříve toto zákon nevymezoval a 

bylo tak nutné vycházet z judikatury Nejvyššího soudu, který v rozsudku ze dne 4. 10. 2011, 

sp. zn. 21 Cdo 2785/2010  vyslovil, ţe za dlouhodobou lze povaţovat nezpůsobilost 

zaměstnance vykonávat dosavadní práci zpravidla tehdy, má-li podle poznatků lékařské vědy 
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trvat déle neţ jeden rok.
56

 Jednoletá lhůta pak i nadále platí pro zaměstnance ve státní 

sluţbě.
57

 Pro ostatní zaměstnance však došlo k významnému zkrácení.   

 V souvislosti s posudkovými závěry je nutné zdůraznit, jak důleţité je, aby tyto byly 

formulovány přesně, tedy některým ze zákonem předvídaných způsobů. Formulace 

posudkového závěru totiţ musí odpovídat ustanovením zákoníku práce, který zaměstnavateli 

či zaměstnanci poskytuje moţnost přistoupit k určitému jednání jen za předpokladu, ţe je 

závěr posudku formulován určitým odpovídajícím způsobem. Tak například zaměstnavatel 

můţe zaměstnance jednostranně převést na jinou práci, nebo mu dát výpověď z pracovního 

poměru na základě lékařského posudku jen tehdy, je-li v posudkovém závěru vyjádřeno, ţe 

zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. Pokud by posudkový závěr zněl tak, 

ţe zaměstnance je zdravotně nezpůsobilý, zaměstnavatel by taková jednání učinit nemohl. 

V takové situaci by zaměstnavateli pouze vznikla povinnost nepřidělovat zaměstnanci práci, 

jelikoţ podle § 103 ZP je povinný nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, jejíţ 

náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti.
58

 V tomto ohledu mohly dříve 

nastávat problémy, jelikoţ zákon o SZS dříve neobsahoval jasná pravidla pro to, kdy který 

posudkový závěr pouţít. Od 1. 11. 2017 jiţ ovšem zákon toto výslovně upravuje. Posudkový 

závěr o tom, ţe posuzovaná osoba je zdravotně nezpůsobilá, je tak v současné době moţno 

vyuţít jen u vstupních prohlídek. V ostatních případech musí lékař závěr formulovat tak, ţe 

posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní práci.  

 Určité komplikace můţe účastníkům pracovněprávního vztahu způsobovat i lékařský 

posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti s podmínkou. Je-li v posudku vyjádřen tento 

závěr, zaměstnanec můţe sjednanou práci vykonávat, ovšem pouze za předpokladu, ţe je 

dodrţena podmínka uvedená v závěru posudku. Tuto podmínku přitom lze formulovat 

nejrůznějšími způsoby. Typicky můţe jít o zákaz práce v hlučném prostředí nebo například o 

povinnost nosit brýle či naslouchadlo. Představit si lze také časové omezení vykonávané práce 

a mnoho dalších jiných podmínek. Důleţitá je však splnitelnost podmínky.  Pokud by totiţ 

byla formulována tak, ţe je v praxi nerealizovatelná, dostává se zaměstnavatel do obtíţné 

situace. Například pokud zaměstnanec, který pracuje jako noční recepční, bude uznán 

zdravotně způsobilým s podmínkou, ţe nesmí vykonávat práci v noci, je jasné ţe takovou 

podmínku nelze dodrţet. Zaměstnavatel nicméně v takovém případě nemůţe zaměstnance 

jednostranně převést na jinou práci, ani mu dát výpověď, jelikoţ takové jednání zákoník práce 
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ve spojení s tímto závěrem neumoţňuje. Nemůţe mu ovšem ani dále přidělovat práci, jelikoţ 

by tím porušil svou povinnost dle § 103 ZP. Pokud by tedy byla podmínka formulována tímto 

nešťastným způsobem, lze zaměstnavateli doporučit, aby podal návrh na přezkoumání 

lékařského posudku a chybu ve vyjádření podmínky se tak pokusil odstranit.
59

 

 Jako problematická se ukázala i otázka, zda v lékařském posudku, v němţ je 

konstatováno dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, musí být uvedena i příčina 

nezpůsobilosti, tedy jestli došlo k pozbytí způsobilosti z důvodu pracovního úrazu, nemoci 

z povolání, či jiných příčin. Právní předpisy upravující obsah lékařských posudků totiţ příčinu 

pozbytí způsobilosti jako povinnou náleţitost posudku nepředepisovaly. Proti tomu ovšem 

stál zákoník práce, který rozlišoval a dodnes rozlišuje výpovědní důvod podle § 52 písm. d), 

který lze uplatit tehdy, je-li ztráta způsobilosti vykonávat dosavadní práci zapříčiněna 

pracovním úrazem, nemocí z povolání, či ohroţením takovou nemocí, a výpovědní důvod dle 

§ 52 písm. e), kdy k pozbytí způsobilosti došlo z jiných příčin. V této otázce prošel určitým 

vývojem i názor Nejvyššího soudu, který se dříve přikláněl k tomu, ţe výpověď daná na 

základě lékařského posudku, který neuvádí příčinu dlouhodobého pozbytí zdravotní 

způsobilosti, nemůţe být uznána za platnou. Jako příklad takového rozhodnutí, lze uvést 

rozhodnutí ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 21 Cdo 224/2013 či rozhodnutí ze dne 11. 6. 2015, sp. 

zn. 21 Cdo 2866/2015. V prvním ze zmíněných Nejvyšší soud vyslovil následující: 

„Odvolává-li se zaměstnavatel ve výpovědi z pracovního poměru na lékařský posudek vydaný 

"zařízením závodní preventivní péče" nebo na rozhodnutí příslušného správního úřadu, který 

lékařský posudek přezkoumává, pak musí být také v lékařském posudku (v rozhodnutí 

příslušného správního úřadu) výslovně uvedeno nebo z něho (alespoň) musí bez pochybností 

vyplývat, co bylo příčinou zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance dále konat dosavadní práci. 

Jestliže totiž zaměstnavatel ve výpovědi z pracovního poměru musí - má-li být jeho výpověď z 

pracovního poměru platným právním úkonem - při skutkovém vymezení výpovědního důvodu 

vždy rozlišit, zda důvodem výpovědi je neschopnost zaměstnance konat práci pro pracovní 

úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí nebo zda přistupuje k 

rozvázání pracovního poměru výpovědí, protože zaměstnanec z jiných zdravotních důvodů 

(pro tzv. obecné onemocnění) pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, je 

dáno již povahou věci, že, zakládá-li se důvod výpovědi na lékařském posudku vydaném 

"zařízením závodní preventivní péče" nebo na rozhodnutí příslušného správního úřadu, který 

lékařský posudek přezkoumává, musí rozlišení toho, proč zaměstnanec není schopen dále 
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konat dosavadní práci [rozlišení důvodů výpovědi podle ustanovení § 52 písm.d) a § 52 

písm.e) zák. práce], vždy obsahovat lékařský posudek vydaný "zařízením závodní preventivní 

péče" nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.“
60

 

Tento způsob nahlíţení na uvedený problém také odpovídal tehdejšímu pojímání lékařských 

posudků, které byly, na rozdíl od současné koncepce, chápány jako právně závazné. Jako 

nebezpečné však na tomto rozhodnutí vidím zejména to, ţe i v situaci, kdy zaměstnavatel měl 

k dispozici lékařský posudek obsahující všechny právními předpisy předepsané náleţitosti, 

nemohl na jeho základě dát svému zaměstnanci platně výpověď, jelikoţ soudní judikatura de 

facto vyţadovala další náleţitost, která v předpisech výslovně stanovena nebyla. V uvedeném 

rozhodnutí Nejvyšší soud dále uvedl ţe: „Názor žalované, podle kterého se jedná o důvod k 

výpovědi podle ustanovení § 52 písm.e) zák. práce vždy, "není-li v lékařském posudku, kterým 

je konstatována dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance, uvedena příčina této 

ztráty", a podle něhož je výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm.d) zák. práce naplněn 

jen tehdy, je-li v lékařském posudku (rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský 

posudek přezkoumává) uvedeno, že zaměstnanec ztratil způsobilost k výkonu dosavadní práce 

pro pracovní úraz, pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení nemoci z povolání, 

kromě výše uvedeného rovněž pomíjí požadavek na určitost závěrů lékařského posudku 

(rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává) a na jejich 

přezkoumatelnost (případný nedostatek odborných závěrů o příčinách zdravotní 

nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce nebo jiná pochybení v obsahu 

lékařského posudku, popřípadě v rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský 

posudek přezkoumává, bez dalšího promítá ve prospěch výpovědního důvodu z hlediska jeho 

právních následků pro zaměstnance nevýhodnějšího) a využívá v "neprospěch zaměstnanců" 

také to, že z lékařských posudků vždy není jednoznačně (bez dalšího) patrno, zda u 

zaměstnance zjištěná zdravotní nezpůsobilost k dalšímu výkonu dosavadní práce zakládá 

důvod k výpovědi podle ustanovení § 52 písm.d) zák. práce nebo zda je výpovědním důvodem 

podle ustanovení § 52 písm.e) zák. práce.“
61

 Z uvedeného vyplývá, ţe povinnost uvádět 

příčinu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti Nejvyšší soud vztáhl nejen na případy, 

kdy touto příčinou je pracovní úraz, nemoc z povolání či ohroţení takovou nemocí, ale i na 

případy, kdy je příčinou jiné onemocnění. To je podstatné zejména s ohledem na skutečnost, 

ţe nevyplývala-li z lékařského posudku příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti, 

bylo by pro zaměstnavatele výhodnější dát výpověď dle § 52 písm. e) ZP, jelikoţ v takovém 
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případě zaměstnanci nevzniká nárok na odstupné. Postupně se však změnilo nahlíţení na 

právní povahu lékařských posudků, coţ s sebou přineslo i změnu názoru Nejvyššího soudu na 

povinnost uvádět v lékařském posudku i příčinu zdravotní nezpůsobilosti. V rozhodnutí ze 

dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015 Nejvyšší soud dovodil, ţe: „Výpověď 

zaměstnavatele z pracovního poměru daná zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm. e) zák. 

práce není neplatným pracovněprávním úkonem jen proto, že zaměstnavatel přistoupil k 

výpovědi pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, aniž by měl rozvázání 

pracovního poměru podložené (řádným a účinným) lékařským posudkem, popřípadě 

rozhodnutím správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává uplatní-li zaměstnanec 

žalobou u soudu neplatnost takového rozvázání pracovního poměru (§ 72 zák. práce), soud 

může shledat výpověď neplatnou, jen jestliže zaměstnavatel dokazováním (zejména 

znaleckými posudky) neprokáže, že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl 

dlouhodobě zdravotní způsobilost.“
62

  Uvedené lze jinými slovy vyjádřit i tak, ţe nebude-li 

lékařský posudek obsahovat uvedení příčiny dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti, 

nebude moţné jen z tohoto důvodu prohlásit výpověď danou na jeho základě za neplatnou.  

 Výslovnou odpověď na otázku, zda je povinnou náleţitostí lékařského posudku i 

uvedení příčiny dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti, přinesla novela zákona o 

specifických zdravotních sluţbách s účinností od 1. 11. 2017. Od tohoto data je v § 43 odst. 5 

zákona o SZS stanoveno, ţe vydává-li se lékařský posudek pro účely pracovněprávních 

vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda 

je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v posudkovém závěru 

o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti se uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo 

nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. To je s 

ohledem na důvodovou
63

 zprávu ke zmíněné novele třeba vyloţit tak, ţe je-li v lékařském 

posudku konstatováno dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, musí být zároveň 

v posudku také uvedeno, zda je způsobeno pracovním úrazem či nemocí z povolání. Přitom 

pokud je tato příčina zřejmá jiţ při vydávání původního posudku, lze jiţ v tomto posudku 

uvést kromě závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti i závěr o jeho příčině. 

Není-li ovšem příčina stále došetřena, například probíhá-li ještě řízení o uznání nemoci 

z povolání, bude nutné vydat nejprve posudek se závěrem o pozbytí zdravotní způsobilosti a 

po došetření příčiny vydat posudek druhý s uvedením příčiny. Zaměstnavatel by tedy v takové 
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situaci měl s případnou výpovědí počkat na druhý posudek. Ustanovení § 43 odst. 5 zákona o 

SZS se ovšem v souvislosti s uváděním příčiny výslovně nezmiňuje o tzv. obecném 

onemocnění. Dovozuji tedy, ţe je-li příčinou dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti 

právě „obecné onemocnění,“ a je-li tato příčina z okolností zřejmá, například není-li hlášen 

ţádný pracovní úraz a neprobíhá-li ţádné řízení o uznání nemoci z povolání a zaměstnavatel, 

zaměstnanec i poskytovatel o tomto vědí, není třeba v lékařském posudku tuto příčinu uvádět 

a zaměstnavatel můţe se zaměstnancem platně ukončit pracovní poměr výpovědí. 

 

2.7  Přezkum lékařského posudku 

2.7.1  Návrh na přezkoumání a řízení před správním orgánem 

V praxi samozřejmě není moţné zaručit, ţe kaţdý lékařský posudek, vydaný 

poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb, bude obsahovat všechny předepsané náleţitosti, a 

ţe v něm obsaţený závěr týkající se zdravotní způsobilosti bude odpovídat skutečnosti. 

Posudek naopak můţe trpět vadami různému charakteru, ať uţ méně či více závaţnými. 

V případě, ţe lékařský posudek nebude obsahovat povinné náleţitosti nebo jeho závěr bude 

formulován způsobem, který zákon neumoţňuje, bude se jednat o posudek vadný formálně.
64

 

Pokud je jím nesprávně zjištěna zdravotní způsobilost posuzované osoby, půjde o posudek 

vadný věcně.
65

 S ohledem na moţnost pochybení poskytovatele je tedy důleţité, aby adresáti 

posudku měli moţnost se proti němu účinně bránit a domoci se tak odstranění jeho 

případných vad. Zákon o specifických zdravotních sluţbách umoţňuje uplatnit své výhrady 

proti posudku tím, ţe zaměstnanci i zaměstnavateli přiznává právo podat návrh na 

přezkoumání lékařského posudku. 

V souladu s ustanovením § 46 zákona o SZS, můţe návrh na přezkoumání posudku 

podat posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním posudku vznikají práva povinnosti 

(tedy i zaměstnavatel), pokud má za to, ţe lékařský posudek je nesprávný. Návrh je třeba 

podat k poskytovateli, který posudek vydal, a to do 10 pracovních dní ode dne jeho 

prokazatelného předání. V této souvislosti můţe způsobovat komplikace jiţ zmíněný postup, 

kdy lékař odevzdá zaměstnanci dvě vyhotovení posudku s tím, ţe jedno z nich má následně 

předat zaměstnavateli. Za předpokladu, ţe je k tomu zaměstnanec vybaven plnou mocí, je den 
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prokazatelného předání posudku zaměstnanci i zaměstnavateli shodný a je rizikem 

zaměstnavatele, zda mu zaměstnanec posudek včas skutečně předá a bude tak mít moţnost se 

s ním včas seznámit.
66

 Pokud ovšem zaměstnanec k takovému postupu zmocněn není a 

posudek není zaměstnavateli prokazatelně předán, lhůta plynout nepočne.
67

 

Pokud je návrh na přezkoumání posudku podán některou z oprávněných osob 

opoţděně, tedy po uplynutí uvedené deseti denní lhůty, poskytovatel takový návrh odloţí.
68

 

Pokud však zaměstnanci či zaměstnavateli bránili v podání návrhu na přezkum závaţné 

důvody, můţe poskytovatel zmeškání lhůty prominout. Závaţné důvody, pod kterými si lze 

představit například závaţnější onemocnění, je ovšem třeba prokázat. Poţádat o prominutí 

zmeškání lhůty je nutné do 10 pracovních dnů dne, kdy závaţné důvody, které oprávněné 

osobě bránily v podání návrhu, pominuly. Zároveň však nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy měl 

být podán návrh na přezkoumání. Aby se poskytovatel ţádostí vůbec zabýval a mohl následně 

zmeškání lhůty prominout, musí k ní ţadatel připojit i návrh na přezkoumání. 

Zákon o SZS také umoţňuje, aby se zaměstnanec či zaměstnavatel svého práva podat 

návrh na přezkoumání lékařského posudku vzdaly.
69

 Mohou tak učinit buď ústně, nebo 

písemným prohlášením. O ústním sdělení je třeba sepsat záznam, stvrzený podpisem osoby, 

která se práva na přezkoumání vzdala a podpisem zdravotnického pracovníka, který záznam 

provedl. Takový záznam, případně písemné prohlášení jsou součástí zdravotnické 

dokumentace. Moţnost vzdát se práva na přezkoumání posudku byla do zákona zavedena 

s účinností od 1. 11. 2017 a je podle mého názoru velkým přínosem zejména v souvislosti 

s úpravou právních účinků lékařských posudků. Pokud totiţ lékařský posudek obsahuje 

kladný závěr o zdravotní způsobilosti, nabývá právních účinků aţ po uplynutí lhůty pro 

podání návrhu na přezkum, coţ se jeví jako problematické zejména u vstupních lékařských 

prohlídek. Nově je však moţné, aby se oprávněné osoby práva na přezkoumání posudku 

vzdaly a právní účinky tak mohou nastat dříve. 

V zákoně o SZS je výslovně upravena také problematika odkladného účinku návrhu na 

přezkum,
70

 přičemţ odpověď na otázku, zda návrh na přezkum odkladný účinek má nebo 

nemá, závisí na tom, jaký posudkový závěr je v konkrétním posudku, proti němuţ návrh na 

přezkum směřuje, obsaţen. Vyplývá-li ze závěru posudku, ţe posuzovaná osoba je pro účel, 
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pro nějţ byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou,
71

 nebo 

ţe posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, návrh na přezkum odkladný 

účinek nemá. Naproti tomu v situaci, kdy ze závěru lékařského posudku vyplývá, ţe 

posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá, návrh na přezkum odkladný účinek má. Je tedy 

očividná snaha chránit zaměstnance, jelikoţ v momentě, kdy je podán návrh na přezkum a 

posudkový závěr není definitivní, zaměstnanec sjednanou práci vykonávat nemůţe. 

Zaměstnavatel tak v případě ţe, napadený posudek konstatuje zdravotní způsobilost, musí 

s ohledem na ustanovení § 103 odst. 1 ZP s přidělováním práce zaměstnanci počkat do doby, 

neţ bude o návrh na přezkum rozhodnuto. Obsahuje-li posudek závěr o dlouhodobém pozbytí 

zdravotní způsobilosti, zaměstnavatel můţe situaci řešit převedením zaměstnance na jinou 

práci, vyřazením zaměstnance z práce, či dáním výpovědi. 

Byl-li podán návrh na přezkoumání lékařského posudku, zabývá se jím nejdříve 

poskytovatel pracovnělékařských sluţeb, který sporný posudek vydal. Ten má v souladu 

s ustanovením § 46 odst. 4 zákona SZS, moţnost autoremedury, coţ znamená, ţe podanému 

návrhu můţe vyhovět v plném rozsahu. Vyuţije-li toto právo, napadený posudek zruší a na 

základě zjištěných skutečností, případně nového posouzení zdravotní způsobilosti vydá 

posudek nový, a to ve lhůtách dle § 43 odst. 1 zákona o SZS. Pokud ovšem poskytovatel 

návrhu na přezkum nevyhoví v plném rozsahu, postoupí spis s tímto návrhem příslušnému 

správnímu orgánu. Musí tak přitom učinit ve lhůtách uvedených v § 46 odst. 5 zákona o SZS. 

Poskytovatel, který návrh na přezkum přezkoumává, je také povinen o podání návrhu, 

případně o tom, ţe návrhu v plném rozsahu vyhověl či jej postoupil příslušnému správnímu 

orgánu, bezodkladně písemně informovat oprávněné osoby.
72

 Nastane-li situace, kdy 

poskytovatel pracovnělékařských sluţeb napadený posudek zruší a vydá posudek nový, a i 

tento je napaden návrhem na přezkoumání, poskytovatel jiţ takový posudek sám 

nepřezkoumává, ale postoupí jej příslušnému správnímu orgánu.
73

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe druhou instancí pro přezkum lékařského posudku 

je příslušný správní orgán. Tím je krajský úřad, případně Magistrát hlavního města Prahy, 

který poskytovateli, který posudek vydal, udělil oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb. 

Jeho postup při přezkumu lékařského posudku je upraven § 47 zákona o SZS. Ze stejného 

ustanovení vyplývá, ţe při přezkoumávání posudku vychází správní orgán zejména 
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spočívá v uţívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku. Viz § 46 odst. 3 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
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 Viz § 46 odst. 7 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
73

 Viz § 46 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách. 
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z podkladů, které mu poskytovatel předal. Kromě toho má moţnost poskytovatele vyzvat 

k doplnění jím předloţených podkladů a určit mu lhůtu, ve které tak má učinit. Pokud je to 

nezbytné, můţe si téţ vyţádat odborné stanovisko od odborně způsobilých osob. V obou 

zmíněných případech přitom dochází k přerušení běhu lhůty, ve které má správní orgán vydat 

rozhodnutí. Tato lhůta činí 30 pracovních dní ode dne doručení spisu s návrhem na 

přezkoumání lékařského posudku, přičemţ ve zvlášť odůvodněných případech je moţné 

uvedenou lhůtu prodlouţit aţ o dalších 15 pracovních dnů.  

Rozsah přezkumu je upraven v § 47 odst. 1 zákona o SZS, ze kterého vyplývá, ţe 

správní orgán při přezkoumávání lékařského posudku zjišťuje, zda:  

a) bylo posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby 

provedeno a lékařský posudek vydán k tomu oprávněným poskytovatelem a 

vypracován posuzujícím lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí, 

b) byly provedeny lékařské prohlídky, které stanoví právní předpisy nebo které 

indikoval posuzující lékař, 

c) byl zdravotní stav posuzované osoby pro účely zdravotního posouzení zjištěn 

úplně v rozsahu stanoveném vyhláškou o PLS nebo jinými právními předpisy 

d) při ověření podmínek vzniku nemoci z povolání bylo postupováno v souladu s 

jinými právními předpisy, 

e) závěr o posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu odpovídá 

zdravotnímu stavu posuzované osoby aktuálně zjištěnému v době vydání 

lékařského posudku. 

Z uvedeného je tedy zřejmé, ţe správní orgán přezkoumává posudek po formální 

stránce i po stránce věcné. Pokud jde o způsob, jakým rozhodne, má na výběr ze tří variant. 

Zaprvé můţe napadený lékařský posudek zrušit a věc vrátit poskytovateli k vydání nového 

lékařského posudku. Zadruhé má moţnost posudek zrušit, aniţ by věc vrátil poskytovateli. 

Konečně zatřetí, pokud je posudek bezvadný, můţe návrh na přezkum zamítnout a napadený 

lékařský posudek potvrdit. Moţnost lékařský posudek změnit nebo jej zrušit a následně 

samostatně vydat lékařský posudek nový, zákon správnímu orgánu nepřiznává. 

Výše jsem zmínil, ţe postup správního orgánu při přezkoumávání lékařského posudku 

upravuje zákon o specifických zdravotních sluţbách v § 47. Ve stejném ustanovení je také 

zakotveno, ţe nestanoví-li tento zákon něco jiného, pouţijí se na postup správního orgánu 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. To znamená, ţe správní orgán nyní 

přezkoumává posudek v rámci správního řízení. Výstup tohoto postupu zákon o SZS výslovně 
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označuje za rozhodnutí, a to takové, vůči němuţ není přípustné odvolání. Uvedené bylo 

zavedeno novelou s účinností od 1. 11. 2017 s cílem odstranit nejasnosti, které byly spojeny 

s předešlou právní úpravou, a které se týkaly zejména povahy výstupu přezkoumávání.
74

 Před 

zmíněným datem se subsidiárně nepouţila ustanovení správního řádu jako takového, ale jen 

jeho čtvrté části, upravující postup při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení. Výstup 

takového postupu pak nebyl pro jeho adresáty právně závazný. To odpovídalo i judikatuře, 

která chápala lékařský posudek i rozhodnutí příslušného správního orgánu, který posudek 

přezkoumává pouze jako právně nezávazné dobrozdání. 
75

 Je tedy otázkou, jak se uvedená 

změna promítne do rozhodovací praxe soudů. Jsem však toho názoru, ţe výše uvedené ke 

změně rozhodování nepovede, jelikoţ výstupem přezkumu sice nyní je rozhodnutí, avšak 

lékařský posudek jako takový zůstává pouhým nezávazným dobrozdáním. Nicméně na 

skutečnou reakci Nejvyššího soudu je třeba vyčkat. 

 

2.7.2  Soudní přezkum a otázka právní povahy lékařských posudků 

 Mají-li zaměstnanec či zaměstnavatel jakékoli pochybnosti o správnosti obsahu 

posudku nebo o jeho formální stránce, mohou své výhrady uplatnit podáním návrhu na 

přezkoumání takového posudku. Zbývá však vyřešit otázku, jakými prostředky se lze bránit 

proti rozhodnutí správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává. Je moţné takové 

rozhodnutí napadnout správní ţalobou podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní? 

(dále jiţ jen SŘS) Nebo je snad moţné bránit se v řízení občanskoprávním? Aby bylo moţné 

na tyto otázky odpovědět, je třeba se nejprve zamyslet nad tím, jaká je vlastně právní povaha 

lékařských posudků a rozhodnutí správního orgánu, který posudek přezkoumává. A právě 

otázka právní povahy lékařských posudků vyvolává nejasnosti a působí problémy 

zaměstnavatelům, zaměstnancům, i odborníkům. Problémům v praxi a následným diskusím 

nahrává taktéţ vývoj soudní judikatury, jelikoţ v posledních cca 15 letech prezentovaly 

Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud i Ústavní soud poměrně odlišné názory na tuto 

problematiku a své názory navíc i měnily.  

 Podle dřívějšího přístupu byl lékařský posudek pro zaměstnavatele a zaměstnance 

závazný a byl nadán presumpcí správnosti. Přistoupil-li tedy například zaměstnavatel na 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 874/0 ze dne 22. 7. 

2016. 
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 Viz následující kapitolu, ve které pojednávám o povaze lékařského posudku a uvádím konkrétní příklady 

rozhodnutí. Jako příklad na tomto místě lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 21 

Cdo 224/2013. 
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základě takovéhoto posudku k výpovědi a tato výpověď byla následně napadnuta ţalobou a 

probíhalo-li občanskoprávní řízení, soud v takovém řízení musel z obsahu lékařského 

posudku, splňoval-li posudek formální poţadavky, vycházet. Soudy se tedy otázkou, zda 

zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, nezabývaly a vycházely 

z předloţeného lékařského posudku. Pokud jde o lékařský posudek, přezkoumávaly civilní 

soudy pouze, zda jsou splněny všechny náleţitostí a zda byl vydán příslušným lékařem. Jako 

příklad lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005 sp. zn. Cdo 21 1936/2004, ve 

kterém se uvádí: „Byl-li lékařský posudek nebo rozhodnutí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. 

d) zák. práce vydán v souladu s právními předpisy, nepodléhá toto správní rozhodnutí v řízení 

zahájeném na návrh zaměstnance podle ustanovení § 64 zák. práce z hlediska svého obsahu 

přezkoumání soudem, a soud z takového rozhodnutí vychází.“
76

  Je tedy zřejmé, ţe 

nesouhlasil-li zaměstnanec s posudkovým závěrem, musel se bránit jinými prostředky. Proti 

rozhodnutí správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, tak dříve bylo moţné 

podat správní ţalobu a následně ještě případnou kasační stíţnost, přičemţ tuto ţalobu i 

kasační stíţnost povaţovaly správní soudy i Nejvyšší správní soud za přípustné.
77

 

 Zlom nastal s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2006 čj. 4 Ads 

81/2005-76. V tomto rozhodnutí se Nejvyšší správní soud vyjádřil, ţe lékařské posudky jsou 

pouhým dobrozdáním odborného poradce zaměstnavatele. Dovodil také, ţe lékařské posudky 

i rozhodnutí správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, jsou úkony, jejichţ 

vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob a zároveň samy o sobě 

neznamenají právní překáţku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.
78

 

Jako takové jsou z přezkumu ve správním soudnictví dle § 70 písm. d) SŘS vyloučeny. Tento 

názor následně potvrdil Ústavní soud v nálezu ze dne 23. 9. 2008 sp. zn. Pl. ÚS 11/08 ve 

kterém vyslovil následující: „Lékařský posudek je odborným dobrozdáním o naplnění 

hypotézy uvedené v zákoníku práce. Jde o službu zaměstnavateli, aby mohl dostát svým 

zákonným povinnostem. Lékař závodní preventivní péče zde v žádném případě nevystupuje 

jako osoba, které bylo zákonem svěřeno rozhodování o právech a povinnostech v oblasti 

veřejné správy. Ohledně zaměstnance posudek neukládá zaměstnavateli přímo žádnou 

povinnost, ta plyne ex lege.“
79

  Ústavní soud se ovšem vyjádřil také k tomu, jakým způsobem 

má být lékařský posudek přezkoumáván, není-li jej moţné přezkoumat ve správním 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005 sp. zn. 21 Cdo 1936/2004. 
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 Jako příklad takového rozhodnutí lze uvést rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2005 sp. zn. 2 

As 5/2005. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2006, čj. 4 Ads 81/2005-76. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08. 
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soudnictví. K tomu se vyjádřil následovně: „ Přistoupil-li Ústavní soud v nyní posuzované 

věci na výkladovou koncepci, podle níž posudek lékaře (zařízení) závodní preventivní péče, 

jakož i "rozhodnutí" o jeho následném přezkumu nejsou akty vydanými správním orgánem při 

rozhodování o právech a povinnostech v oboru veřejné správy, a tudíž nepodléhají přezkumu 

ve správním soudnictví, zbývá ochrana poskytovaná soudy v řízení občanskoprávním. Jinými 

slovy, správnou cestou k obraně práv zaměstnance v případech obdobných posuzovanému je 

žaloba na neplatnost úkonu zaměstnavatele opírajícího se o posudek o zdravotní 

způsobilosti.“
80

 A dále uvedl ţe „ve sporném řízení je třeba s takovým posudkem nakládat 

jako s kterýmkoliv jiným skutkovým podkladem,“
81

 a ţe „ je důkazem, který soud hodnotí jako 

kterýkoliv jiný s tím, že je na účastnících, jaké prostředky použijí ke zpochybnění posudkových 

závěrů.“
82

 Tato dvě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu tedy zcela 

převrátily způsob jakým je na lékařské posudky nahlíţeno. Nadále jiţ měly být povaţovány 

za pouhé odborné dobrozdání bez právní závaznosti, bez presumpce správnosti. V případě, ţe 

na základě nich přistoupí zaměstnavatel k výpovědi a tato výpověď bude napadena ţalobou na 

neplatnost, bude třeba s lékařským posudkem třeba zacházet jako s kterýmkoli důkazem. 

V takovém občanskoprávním řízení  by tedy mohla být přezkoumána i věcná správnost 

posudku, například za pomoci znaleckých posudků.  

 K tomuto přístupu se poměrně brzy vyjádřil i Nejvyšší soud. Ten se zpočátku stavěl 

k novému pojetí odmítavě. Tak například v rozsudku ze dne 9. 12. 2010 sp. zn. 21 Cdo 

4736/2009 konstatoval, ţe tento přístup „pomíjí a ve své podstatě zpochybňuje zásady, na 

nichž spočívá úprava pracovněprávních vztahů. Znemožňuje totiž, aby jak zaměstnavatel, tak 

zaměstnanec reagovali způsobem v zákoníku práce předvídaným (přeložením zaměstnance na 

jinou práci, dáním výpovědi z pracovního poměru nebo okamžitým zrušením pracovního 

poměru) na zjištění o zdravotním stavu zaměstnance, neboť předpokládá, že teprve v soudním 

řízení o určení neplatnosti uvedených pracovněprávních úkonů bude napevno postaveno, zda 

již v době, kdy byl lékařský posudek vydán, byl skutečně zdravotní stav zaměstnance 

podkladem pro zákoníkem práce předvídaný (a požadovaný) pracovněprávní úkon; tím vnáší 

do pracovněprávních vztahů nežádoucí nejistotu ke škodě obou účastníků pracovněprávních 

vztahů.“
83

 Po tomto chladném postoji netrvalo dlouho a do věci se znovu zapojil i Ústavní 

soud, který začal na Nejvyšší soud apelovat, aby respektoval nový přístup, a aby se civilní 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08.  
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 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2010 sp. zn. 21 Cdo 4736/2009. 
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soudy dále nevyhýbaly přezkumu správnosti lékařského posudku i po věcné stránce.
84

 I po 

tomto apelu ovšem Nejvyšší soud ještě po určitou dobu na novou koncepci zcela 

nepřistoupil.
85

 I Nejvyšší soud ovšem nakonec nové pojetí akceptoval. Jako příklad takových 

rozhodnutí, která jsou v souladu s novou koncepcí lze uvést rozhodnutí ze dne 21. 1. 2014 sp. 

zn. 21 Cdo 983/2013 a rozhodnutí ze dne 29. 1. 2016 sp. zn. 21 Cdo 1804/2015. Ve druhém 

z těchto rozhodnutí totiţ konstatoval ţe „lékařský posudek vydaný poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb a ani rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 

posudek přezkoumává, nestanoví (a neprokazují) autoritativně (závazným a zásadně 

konečným způsobem), že by posuzovaný zaměstnanec vskutku vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, a že tedy lékařský posudek vydaný 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, které 

lékařský posudek přezkoumává, poskytují zaměstnanci, zaměstnavateli a soudům (správním 

úřadům a jiným orgánům) pouze nezávazné "dobrozdání" o zdravotním stavu zaměstnance z 

hlediska jeho zdravotní způsobilosti k práci, z něhož soud při svém rozhodování nemůže 

vycházet ve smyslu § 135 odst. 2 občanského soudního řádu. Při zkoumání, zda byl naplněn 

výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, může soud v řízení o určení 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí vycházet (jen) z lékařského posudku 

vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (z rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, které lékařský posudek přezkoumává) pouze tehdy, má-li všechny stanovené 

náležitosti a jestliže za řízení nevznikly žádné pochybnosti o jejich správnosti. V případě, že 

lékařský posudek (rozhodnutí příslušného orgánu, který lékařský posudek přezkoumává) 

nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude neurčitý či nesrozumitelný anebo že z 

postojů zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo z jiných důvodů se objeví potřeba (znovu a 

náležitě) objasnit zaměstnancův zdravotní stav a příčiny jeho poškození, je třeba v příslušném 

soudním řízení otázku, zda zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

dlouhodobě zdravotní způsobilost, vyřešit (postavit najisto) dokazováním, provedeným 

zejména prostřednictvím znaleckých posudků. Uvedené současně znamená, že výpověď 

zaměstnavatele z pracovního poměru daná zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm. e) zák. 

práce není neplatným pracovněprávním úkonem jen proto, že zaměstnavatel přistoupil k 

výpovědi pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, aniž by měl rozvázání 

pracovního poměru podložené (řádným a účinným) lékařským posudkem, popřípadě 

rozhodnutím správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává; uplatní-li zaměstnanec 
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žalobou u soudu neplatnost takového rozvázání pracovního poměru (§ 72 zák. práce), soud 

může shledat výpověď neplatnou, jen jestliže zaměstnavatel dokazováním (zejména 

znaleckými posudky) neprokáže, že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl 

dlouhodobě zdravotní způsobilost.“
86

 Uvedené v podstatě znamená, ţe výpověď daná 

zaměstnavatelem zaměstnanci na základě lékařského posudku, který konstatuje, ţe tento 

zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti k práci, můţe být soudem prohlášena 

za neplatnou i tehdy, splňuje-li lékařský posudek všechny formální poţadavky, a to za 

předpokladu, ţe se v řízení o platnosti takové výpovědi ukáţe, ţe zaměstnanec ve skutečnosti 

zdravotní způsobilost dlouhodobě nepozbyl. Opačně lze pak také dovodit, ţe výpověď můţe 

být teoreticky naopak uznána za platnou i tehdy přistoupil-li k ní zaměstnavatel, aniţ by měl 

k dispozici lékařský posudek, a to za předpokladu, ţe se během řízení prokáţe, ţe 

zaměstnanec skutečně dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost svou práci nadále vykonávat. 

Je tedy zjevné, ţe podle současného pojetí, je pro moţnost dát zaměstnanci výpověď ze 

zdravotních důvodů klíčové, jaký je skutečný zdravotní stav zaměstnance a nikoli jeho zjištění 

lékařským posudkem, jak by se mohlo zdát po přečtení příslušného ustanovení zákoníku 

práce, který pro moţnost dání výpovědi právě ono zjištění zdravotního stavu lékařským 

posudkem vyţaduje. 

 Toto současné pojetí je však podle mého názoru, i podle názoru některých odborníků
87

 

poměrně problematické. To však neznamená, ţe nemá svá pozitiva. Jako nesporné plus 

současného pojetí vidím zejména to, ţe zaměstnanci poskytuje zvýšenou ochranu v případě 

výpovědi ze strany zaměstnavatele. Obdobně je více chráněn i zaměstnavatel, a to před 

okamţitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnance. Tím, ţe lékařský posudek 

není právně závazný a jeho obsah je moţné přezkoumat v občanskoprávním řízení, se obrana 

proti případnému nesprávnému posudku stává mnohem snazší. Na druhou stranu nové pojetí 

přináší do pracovněprávních vztahů poměrně velkou nejistotu. Zaměstnavatel má dle § 103 

ZP mimo jiné povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají 

jeho schopnostem a jeho zdravotní způsobilosti. Obdobně dle § 55 ZSZS má povinnost při 

zařazování zaměstnanců k práci postupovat dle závěrů lékařských posudků o zdravotní 

způsobilosti. Podle § 41 ZP má také povinnost zaměstnance převést na jinou práci, jestliţe 

podle lékařského posudku nebo rozhodnutí správního orgánu, kterým se lékařský posudek 

přezkoumává, tento zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost práci vykonávat. 

Má také moţnost na základě lékařského posudku přistoupit k výpovědi ze zdravotních 
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důvodů. Pokud ovšem lékařský posudek není právně závazný a aţ v případném následném 

občanskoprávním řízení o platnosti výpovědi je zaměstnavateli najisto sděleno, zda 

zaměstnanec skutečně pozbyl zdravotní způsobilost, ocitá se zaměstnavatel ve velmi obtíţné 

situaci. Je-li totiţ zaměstnavateli předloţen posudek, který konstatuje zdravotní nezpůsobilost 

zaměstnance, čeká zaměstnavatele nelehká volba. Zaměstnavatel totiţ jen zřídka bude 

disponovat odbornými znalostmi, s jejichţ pomocí by si mohl sám utvořit úsudek o zdravotní 

způsobilosti dotyčného zaměstnance a nebude disponovat ani informacemi o jeho zdravotním 

stavu. V důsledku se tak buď spolehne na lékařský posudek, bude respektovat povinnosti 

stanovené mu zákonem, případně přistoupí k výpovědi a bude tak riskovat, ţe jeho jednání 

bude v následném řízení prohlášeno za neplatné (coţ pro zaměstnavatele samo sebou přináší i 

důsledky majetkoprávní), anebo uvěří tvrzení zaměstnance, ţe závěr v lékařském posudku 

není správný, na lékařský posudek reagovat nebude a vystaví se tak riziku sankce za porušení 

právních předpisů. V konečném důsledku tak toto pojetí můţe vést i k zásahu do jednoho 

z hlavních cílů pracovního práva, kterým je ochrana zdraví zaměstnance. Pokud lékařský 

posudek konstatuje pozbytí zdravotní způsobilosti, logicky by další zaměstnávání dotyčného 

zaměstnance vedlo k ohroţení jeho zdraví a spolehnout se tak na tvrzení zaměstnance o 

nesprávnosti posudku, by bylo velmi riskantní. 

 Při zohlednění výše uvedeného se domnívám, ţe současné pojetí lékařských posudků a 

rozhodnutí správních orgánů, které tyto posudky přezkoumávají, je ve zjevném rozporu 

s principem právním jistoty a podle mého názoru by se toto pojetí mělo změnit. Myslím si, ţe 

lékařské posudky by měly být závazné a měly by být nadány presumpcí správnosti. Pokud by 

tedy na základě lékařského posudku zaměstnavatel přistoupil k výpovědi a zaměstnanec 

výpověď napadl ţalobou, soud by z obsahu takového posudku musel vycházet. Samozřejmě 

však jen za předpokladu, ţe posudek bude obsahovat všechny formální náleţitosti a bude 

srozumitelný. Pokud se jedná o přezkum obsahu posudku, ten bych svěřil soudům ve 

správním soudnictví s moţností se eventuálně dále bránit za pomoci kasační stíţnosti.  
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3  Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a její 

pracovněprávní důsledky 

3.1  Zdravotní nezpůsobilost obecně 

 Zdravotní nezpůsobilost lze definovat jako stav, kdy „zaměstnanec nebo uchazeč o 

zaměstnání není z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu schopen dlouhodobě vykonávat 

konkrétní sjednanou práci v konkrétních podmínkách bez zvýšeného rizika poškození svého 

zdraví či ohrožení života.“
88

  

Z uvedené definice vyplývá, ţe klíčovým znakem zdravotní nezpůsobilosti je její 

dlouhodobost, a ţe pouze takové zdravotní problémy, které dlouhodobě znemoţňují 

zaměstnanci vykonávat konkrétní práci, mohou vést k tomu, ţe zaměstnanec bude uznán za 

zdravotně nezpůsobilého. Je tedy namístě poloţit si otázku, jak dlouho musí takové zdravotní 

obtíţe zaměstnance provázet, aby šlo hovořit o zdravotní nezpůsobilosti. Zákoník práce 

bohuţel vysvětlení tohoto pojmu nenabízí, avšak v zákoně o specifických zdravotních 

sluţbách určité vodítko nalézt moţné je. § 43 odst. 4 ZSZS, ve kterém je definováno 

dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, jako součást definice uvádí, ţe takový zdravotní 

stav musí trvat alespoň 180 dní, případně musí být předpoklad, ţe takový zdravotní stav bude 

trvat alespoň 180 dní. Lze tedy dovodit, ţe onou hranicí dlouhodobosti je právě 180 dní. Jiná 

je ovšem situace u zaměstnanců ve sluţebním poměru, kteří podléhají zákonu č. 234/2012 

Sb., o státní sluţbě. Tento zákon definuje dlouhodobé pozbytí způsobilosti odlišně, kdyţ 

vyţaduje, aby nepříznivý zdravotní stav trval déle neţ rok, tedy dvakrát déle neţ u 

zaměstnanců v pracovním poměru.
89

 

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance má také vţdy vztah ke konkrétní práci. Jinými 

slovy to, ţe zaměstnanec není zdravotně způsobilý vykonávat jednu konkrétní práci, nutně 

neznamená, ţe by nemohl vykonávat jinou. Pro jednu konkrétní činnost nezpůsobilý 

zaměstnanec tak můţe být naprosto způsobilý pro výkon jiné. To ostatně reflektuje i zákoník 

práce, který v § 41 zavádí povinnost převést zdravotně nezpůsobilého zaměstnance na jinou, 

pro něho vhodnou práci.  

Příčiny zdravotní nezpůsobilosti mohou být různého charakteru. Předně mohou 

vyvěrat přímo ze základního pracovněprávního vztahu, tedy vznikat v souvislosti 

s vykonávanou prací. Takovými příčinami jsou pracovní úrazy, nemoci z povolání či ohroţení 
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nemocí z povolání. Zdravotní nezpůsobilost ovšem můţe být zapříčiněna i úrazy a nemocemi 

na základním pracovněprávním vztahu zcela nezávislými, tedy takovými, ke kterým došlo bez 

jakékoli souvislosti s výkonem práce. Pro tyto se v literatuře
90

 vţilo označení „obecná 

onemocnění.“ Správné rozpoznání a uvedení příčiny v lékařském posudku je velmi podstatné, 

a to zejména s ohledem na důsledky, které má zdravotní nezpůsobilost pro daný 

pracovněprávní vztah. Tyto důsledky se v mnohém liší právě podle toho, co bylo příčinou 

nezpůsobilosti zaměstnance. V této souvislosti povaţuji za důleţité ještě upozornit na fakt, ţe 

zdravotní nezpůsobilost zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání můţe konstatovat pouze 

oprávněný poskytovatel pracovnělékařských sluţeb, a to v lékařském posudku vydaném po 

provedení pracovnělékařské prohlídky. Zaměstnavatel tedy můţe přistoupit k převedení 

zaměstnance podle § 41 ZP nebo výpovědi dle § 52 ZP ze zdravotních důvodů jen na základě 

takového lékařského posudku, případně rozhodnutí správního orgánu, který lékařský posudek 

přezkoumává. S ohledem na judikaturu
91

 Nejvyššího soudu ovšem zůstává pravdou, ţe i 

výpověď daná zaměstnanci ze zdravotních důvodů, aniţ by jí měl zaměstnavatel podloţenou 

lékařským posudkem, můţe být soudem uznána za platnou, pokud se během řízení prokáţe, 

ţe zaměstnanec byl doopravdy k výkonu práce zdravotně nezpůsobilý. 

3.2  Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

3.2.1  Pracovní úrazy 

 Pracovní úraz je definován v zákoníku práce jako poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
92

 Výraz 

„poškození zdraví“ přitom nelze vykládat jen jako poškození tělesné, ale naopak je třeba pod 

něj zahrnout i případy, kdy je poškozeno zdraví psychické.
93

 Z uvedené definice dále vyplývá, 

ţe o pracovní úraz jde tehdy, došlo-li k němu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Tyto pojmy vysvětluje zákoník práce v § 273 a § 274, přičemţ za úkon 

v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů povaţuje mimo jiné i vyšetření u 

poskytovatele zdravotních sluţeb prováděné na příkaz zaměstnavatele, cestu k němu a zpět. 

Takovým vyšetřením je i pracovnělékařská prohlídka, coţ znamená, ţe pokud by se 
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zaměstnanci například cestou na takovou prohlídku přihodil úraz, jednalo by se o úraz 

pracovní a to i v situaci, kdy se pracovnělékařská prohlídka koná mimo objekt 

zaměstnavatele.
94

   O pracovní úraz půjde dále i tehdy, utrpěl-li jej zaměstnanec pro plnění 

pracovních úkolů.
95

 Takovým můţe být například úraz, který utrpěl zaměstnanec správního 

úřadu v důsledku napadení osobou nespokojenou s rozhodnutím v její záleţitosti, došlo-li k 

takovému napadení mimo pracovní dobu a úřední hodiny.
96

 Za pracovní úraz se ovšem 

nepovaţuje úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání či zpět. 

 V souvislosti s pracovními úrazy stanoví právní předpisy zaměstnavateli i zaměstnanci 

celou řadu povinností. Podle § 105 ZP je zaměstnavatel zejména povinen objasnit příčiny a 

okolnosti vzniku úrazu, a to za přítomnosti zraněného zaměstnance (samozřejmě jen tehdy, 

pokud to jeho zdravotní stav umoţňuje), svědků a dalších osob. Zaměstnavatel musí také o 

všech pracovních úrazech vést evidenci v knize úrazů a o závaţnějších pracovních úrazech 

vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci. Pracovní úrazy je dále povinen nahlásit a záznamy 

o nich zaslat stanoveným orgánům. Pokud jde o zaměstnance, ten má především dle § 106 

odst. 4 písm. h) povinnost svůj pracovní úraz bezodkladně oznámit svému nadřízenému 

vedoucímu zaměstnanci. Oznamovací povinnost se ovšem vztahuje i na pracovní úrazy jiných 

zaměstnanců, popřípadě na úrazy jiných fyzických osob, jichţ byl svědkem. Po oznámení 

pracovního úrazu je povinností zaměstnance spolupracovat za účelem objasnění jeho příčin.  

3.2.2  Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání 

Nemocemi z povolání se dle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 

stanoví seznam nemocí z povolání, rozumí nemoci, které vznikají nepříznivým působením 

chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za 

podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí také akutní 

otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Aby se ovšem jednalo o nemoc 

z povolání, musí být nemoc jako taková uznána, přičemţ uznat je moţné jen takovou nemoc, 

která je uvedena v seznamu nemocí z povolání. Tento seznam je přílohou výše uvedeného 

nařízení vlády a obsahuje taxativní výčet nemocí z povolání. Ohroţení nemocí z povolání je 

definováno v § 347 ZP a rozumí se jím takové změny zdravotního stavu, jeţ vznikly při 

výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichţ vznikají nemoci z povolání, avšak 
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nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z 

povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. 

 Samotný postup uznávání nemocí z povolání je upraven v zákoně o specifických 

zdravotních sluţbách a ve vyhlášce č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání. 

Existuje-li podezření na nemoc z povolání, je nejprve na poskytovateli pracovnělékařských 

sluţeb, aby zjistil a posoudil zdravotní stav posuzované osoby. Samotné posuzování a 

uznávání nemocí z povolání mu však nepřísluší.
97

 To je úkolem poskytovatelů v oboru 

pracovní lékařství, kteří k tomu získali povolení od Ministerstva zdravotnictví. Zmíněné 

povolení se uděluje na ţádost, a to na dobu 10 let. Za podmínek stanovených zákonem o 

specifických zdravotních sluţbách můţe ovšem Ministerstvo zdravotnictví toto povolení také 

odejmout.  Poskytovatel pracovnělékařských sluţeb tedy posoudí zdravotní stav posuzované 

osoby a následně své stanovisko předá i s dalšími podklady poskytovateli, který má povolení 

od Ministerstva zdravotnictví a na kterém je, aby posoudil a uznal nemoc z povolání. Při této 

činnosti poskytovatel vychází právě ze zjištění poskytovatele pracovnělékařských sluţeb a 

dalších jím předaných podkladů, dále z výsledků odborných vyšetření, která můţe sám 

indikovat a z výsledků ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání, které probíhá přímo na 

pracovišti zaměstnance. Ověřování provádí nejčastěji příslušný orgán ochrany veřejného 

zdraví, tedy příslušná krajská hygienická stanice. Výjimečně podmínky ověřuje Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost nebo sám poskytovatel uznávající nemoc z povolání.
98

 Na závěr 

ověřování vydá příslušná krajská hygienická stanice stanovisko, ve kterém se vyjádří, zda 

jsou splněny podmínky pro vznik nemoci z povolání. Celý proces je završen následným 

vydáním lékařského posudku poskytovatelem s povolením k uznávání nemocí z povolání. Ze 

závěru tohoto posudku musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby uznává nebo 

neuznává jako nemoc z povolání, nebo zda nemoc posuzované osoby jiţ nadále nesplňuje 

podmínky pro uznání nemoci z povolání. Jedná se o samostatný druh lékařského posudku, 

který můţe být přezkoumán dle zákona o specifických zdravotních sluţbách.
99
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3.2.3  Pracovněprávní důsledky 

 Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance zapříčiněná pracovním úrazem, nemocí 

z povolání či ohroţení takovou nemocí má v pracovněprávních vztazích závaţné důsledky. 

Předně, byl-li vydán lékařský posudek, který konstatuje u zaměstnance dlouhodobé pozbytí 

zdravotní způsobilosti z těchto důvodů, musí zaměstnavatel takového zaměstnance ihned 

vyřadit z výkonu práce. V souladu s § 103 ZP má totiţ povinnost nepřipustit, aby 

zaměstnanec vykonával práce, jejichţ náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti. Obdobná povinnost mu plyne i z § 55 ZSZS. 

 Další postup je jiţ na zaměstnavateli. Ten má moţnost buď postupovat podle § 41 

odst. 1 písm. b) ZP a zaměstnance jednostranně převést na jinou práci nebo mu dát výpověď 

dle § 2 písm. d) ZP. Kromě toho má také moţnost se na výkonu jiné práce se zaměstnancem 

domluvit a změnu druhu práce s ním sjednat.
100

 Sjednat můţe také dohodu o rozvázání 

pracovního poměru. Jak jsem jiţ nastínil, zaměstnavatel si můţe mezi převedením 

zaměstnance a výpovědí zvolit. Moţnost dání výpovědi tedy není podmíněná tím, ţe 

zaměstnavatel nemá pro zaměstnance jinou vhodnou práci. To platí i přesto, ţe § 41 ZP 

hovoří o povinnosti zaměstnavatele svého zaměstnance v případě zdravotní nezpůsobilosti 

převést. Moţnost volby ostatně potvrdil i Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 3. 11. 2016 sp. 

zn. 21 Cdo 1276/2016 ve kterém uvádí ţe: „Nemůže-li zaměstnanec konat dosavadní práci 

pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí a nedošlo-li mezi 

smluvními stranami základních pracovněprávních vztahů (zaměstnancem a zaměstnavatelem) 

k dohodě o řešení situace tím vzniklé, zákon zaměstnavateli nepředepisuje, zda má postupovat 

podle ustanovení § 41 odst.1 písm.b) zák. práce (a převést zaměstnance na jinou práci, která 

je pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho 

kvalifikaci) nebo podle ustanovení § 52 písm.d) zák. práce (a dát zaměstnanci výpověď z 

pracovního poměru). Znamená to, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z 

pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm.d) zák. práce, i kdyby ho mohl převést na 

jinou práci, a že zaměstnavatel nemusí rozvazovat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí 

podle ustanovení § 52 písm.d) zák. práce, rozhodne-li se ho převést na jinou práci podle 

ustanovení § 41 odst.1 písm.b) zák. práce, a to i tehdy, nesouhlasí-li zaměstnanec se svým 

převedením…“
101
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 Pokud se zaměstnavatel rozhodne zdravotně nezpůsobilého zaměstnance převést na 

jinou práci, musí jej převést v rámci pracovní smlouvy. Aţ v situaci, kdy to není moţné, můţe 

zaměstnavatel svého zaměstnance převést na práci jiného druhu, neţ který byl sjednán 

v pracovní smlouvě. V obou případech dokonce zaměstnavatel můţe postupovat i přes 

nesouhlas zaměstnance. Musí ovšem přihlíţet k tomu, aby nová práce byla pro něj vhodná 

s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a pokud moţno i jeho kvalifikaci. 
102

 

 Nepřevede-li zaměstnavatel zaměstnance na jinou práci, nýbrţ se rozhodne pro 

výpověď, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Během výpovědní doby ovšem 

zaměstnanec nebude vykonávat práci a nabízí se tak otázka jestli mu po tuto dobu přísluší 

náhrada mzdy. Odpověď závisí na tom, zda se bude jednat o překáţku na straně 

zaměstnavatele či zaměstnance. Jsem toho názoru, ţe pokud k výpovědi zaměstnavatel 

přistoupil proto, ţe pro zaměstnance jinou vhodnou práci nemá, bude se jednat o překáţku na 

straně zaměstnance, jelikoţ ten není zdravotně způsobilý konat práci u zaměstnavatele, a 

v případě takové překáţky náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. Na druhou stranu, pokud 

zaměstnavatel pro zaměstnance jinou vhodnou pracovní pozici má a přesto přistoupí 

k výpovědi, aniţ by jej převedl, bude se jednat o překáţku v práci na straně zaměstnavatele s 

nárokem na náhradu mzdy dle § 208 ZP, jelikoţ zaměstnavatel nesplnil svou povinnost 

zaměstnance převést. 

 Problémy dříve mohla způsobovat skutečnost, ţe ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) ZP a 

§ 52 písm. d) ZP umoţňují převedení na jinou práci, případně výpověď tehdy, nesmí-li 

zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc 

z povolání či ohroţení takovou nemocí. Zákon o specifických zdravotních sluţbách takový 

posudkový závěr ovšem neumoţňuje. Řešení přinesla novela tohoto zákona s účinností od 1. 

11. 2017, kterou bylo zavedeno, ţe pokud byl vydán posudek, kterým je konstatováno 

dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti, musí být v lékařském posudku uvedeno, zda 

zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Tím 

došlo ke sjednocení obou formulací. 

 Zaměstnanci, který dostal výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. d) ZP, nebo se 

kterým byl pracovní poměr rozvázán dohodou ze stejných důvodů, přísluší dle § 67 odst. 2 ZP 

odstupné v minimální výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. A právě nárok na odstupné 

je častým předmětem sporů. K této problematice se také mnohokrát vyjadřoval i Nejvyšší 

soud. Tak například v jiţ zmiňovaném rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 983/2013 se zabýval 
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otázkou, zda zaměstnanci přísluší odstupné i tehdy, byla-li s ním uzavřena dohoda o rozvázání 

pracovního poměru, aniţ by v ní bylo uvedeno, ţe důvodem je pozbytí způsobilosti z důvodu 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V tomto případě Nejvyšší soud dovodil, ţe 

zaměstnanci odstupné přísluší, kdyţ uvedl následující: „zaměstnanci, který uzavřel se 

zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru, přísluší – bez ohledu na to, co bylo 

v této dohodě uvedeno jako důvod rozvázání pracovního poměru a zda byl v době uzavření 

dohody zařízením závodní preventivní péče vydán lékařský posudek o způsobilosti 

zaměstnance k práci - odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku, 

jestliže bude zjištěno, že zaměstnanec v době uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 

nesměl pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení nemocí z 

povolání dále konat dosavadní práci a že tato okolnost byla skutečným důvodem rozvázání 

pracovního poměru účastníků.“
103

  

Za zmínku stojí také rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2012 sp. zn. 21 Cdo 

4468/2010 ve kterém Nejvyšší soud mimo jiné dovodil, ţe pokud zaměstnanec dostane 

výpověď s uvedením důvodů, pro které nemá nárok na odstupné, a platnost takové výpovědi 

ve stanovené lhůtě nenapadne ţalobou, ačkoli výpověď trpí vadou, pro kterou by byla soudem 

za neplatnou uznána, nemá zaměstnanec nárok na odstupné, ani kdyby skutečným důvodem 

výpovědi byly skutečnosti, které jeho nárok na odstupné zakládají.
104

 

Jiná je ovšem situace, pokud zaměstnanec dostane výpověď, její platnost napadne 

ţalobou, ale současně neoznámí svému zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání. 

V takovém případě dochází dle § 69 ZP k zániku pracovního poměru dohodou a zaměstnanci, 

pokud skutečným důvodem výpovědi byly skutečnosti, které zakládají jeho nárok na 

odstupné, přísluší odstupné v zákonem stanovené výši. To potvrdil i Nejvyšší soud 

v rozhodnutí ze dne 28. 2. 2018 sp. zn. 21Cdo 4578/2017 ve kterém uvádí ţe „Skončil-li 

pracovní poměr výpovědí zaměstnance dle § 52 písm. d) nebo e) zák. práce, jež byla soudem 

určena neplatnou, a který zaměstnavateli neoznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, fikcí 

dohody podle ustanovení § 69 odst. 2 zák. práce a byly-li skutečným důvodem zdravotní 

nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce pracovní úraz, onemocnění nemocí z 

povolání nebo ohrožení touto nemocí, přísluší zaměstnanci právo na odstupné ve výši nejméně 

dvanáctinásobku průměrného výdělku stejně jako v případě rozvázání pracovního poměru 
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výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d) zák. práce 

nebo dohodou z týchž důvodů.“
105

 

Konečně posledním rozhodnutím, na které bych chtěl v souvislosti s odstupným 

poskytovaným při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, upozornit je 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2018 sp. zn. 21 Cdo 5825/2016. V něm Nejvyšší 

soud rozhodl o tom, ţe nesmí-li zaměstnanec na základě lékařského posudku dále vykonávat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání, či pro ohroţení takovou nemocí a 

zaměstnavatel jej nepřevede na jinou práci, má povinnost mu dát výpověď dle § 52 písm. d) 

ZP nebo s ním rozvázat pracovní poměr dohodou. Pokud zaměstnavatel nesplní ani tuto 

povinnost a se zaměstnancem pracovní poměr neukončí, má zaměstnanec moţnost ukončit 

pracovní poměr, aniţ by tím utrpělo jeho právo na odstupné.
106

 

Zabývám-li se na tomto místě pracovněprávními důsledky pracovních úrazů a nemocí 

z povolání, zaslouţí si zcela jistě několik vět i odpovědnost zaměstnavatele za škodu či 

nemajetkovou újmu při takových úrazech a nemocích. V souladu s § 269 ZP je zaměstnavatel 

povinen nahradit zaměstnanci újmu vzniklou pracovním úrazem, vznikla-li tato újma při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a újmu způsobenou nemocí 

z povolání tehdy, pracoval-li zaměstnance naposledy před zjištěním nemoci u zaměstnavatele 

za podmínek, za nichţ tato nemoc z povolání vzniká. Specifikem této odpovědnosti je, ţe se 

jedná o odpovědnost objektivní, tedy odpovědnost, k jejímuţ vzniku dochází bez ohledu na 

zavinění a zaměstnavatel je povinen nahradit takovou škodu či újmu nezávisle na tom, zda 

porušil svou právní povinnost.
107

 Tuto skutečnost ovšem zákoník práce zohledňuje a zmírňuje 

tím, ţe zaměstnavateli umoţňuje, aby se své povinnosti k náhradě škody či nemajetkové újmy 

zprostil, a to buď částečně, nebo v plném rozsahu.
108

 Ke vzniku odpovědnosti zaměstnavatele 

je zapotřebí splnění tří předpokladů. Zaprvé se vyţaduje vznik škody či nemajetkové újmy na 

straně zaměstnance (případně pozůstalých, zemřel-li zaměstnanec), druhým předpokladem je 

existence pracovního úrazu či nemoci z povolání, a konečně je nutné, aby mezi takovým 

úrazem či nemocí a vznikem škody či nemajetkové újmy byla příčinná souvislost.
109

 Pokud 

jde o konkrétní náhrady, které je zaměstnavatel povinen poskytnout, je třeba zohlednit, zda 

zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání zemřel či nikoli. Zůstal-li 
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zaměstnanec naţivu, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní 

neschopnosti i po jejím skončení, na náhradu za bolest a ztíţení společenského uplatnění, za 

účelně vynaloţené náklady spojené s léčením a na náhradu věcné škody.
110

 Pokud ovšem 

zaměstnanec v důsledku úrazu či nemoci zemřel, poskytované náhrady se liší. V takovém 

případě je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu za účelně vynaloţené náklady spojené 

s léčením, náhradu přiměřených nákladů spojených pohřbem, náhradu nákladu na výţivu 

pozůstalých, náhradu věcné škody a konečně také jednorázové odškodnění pozůstalých.
111

 

3.3  Obecné onemocnění  

 Na začátku této části mé diplomové práce jsem nastínil, ţe zdravotní nezpůsobilost 

zaměstnance k výkonu práce můţe mít nejrůznější příčiny. To znamená, ţe příčinou nemusí 

být jen pracovní úraz, nemoc z povolání, či ohroţení nemocí z povolání, ale naopak jí mohou 

být i jiná onemocnění nesouvisející s výkonem práce daným zaměstnancem, tedy takzvaná 

obecná onemocnění. Jedná se vlastně o jakousi zbytkovou kategorii, pod kterou je moţné 

podřadit veškeré úrazy a onemocnění, které nejsou pracovními úrazy, nemocemi z povolání či 

ohroţení takovou nemocí. Můţe tak jít například o vysoký krevní tlak, či jiné civilizační 

choroby.
112

 

3.3.1  Pracovněprávní důsledky 

 I s obecným onemocněním spojuje zákoník práce řadu důsledků. Ty jsou v mnoha 

ohledech podobné důsledkům zdravotní nezpůsobilosti zapříčiněné pracovním úrazem či 

nemocí z povolání, v několika důleţitých aspektech se ovšem liší. Na tyto odlišnosti v dalším 

textu vţdy upozorním.   

Obdrţí-li zaměstnavatel lékařský posudek, ve kterém stojí, ţe zaměstnanec 

dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost z důvodu obecného onemocnění, nesmí připustit, 

aby takový zaměstnance dále vykonával svou práci, a je povinen zaměstnance z jím 

vykonávané práce vyřadit.
113

 Následně je zaměstnavatel povinen tohoto zaměstnance dle § 41 

odst. 1 písm. a) ZP převést na jinou práci, případně mu můţe dát výpověď dle § 52 písm. e) 
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ZP. Obdobně jako v případě nezpůsobilosti z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, 

má i u obecného onemocnění moţnost volby mezi oběma uvedenými moţnostmi, případně 

má moţnost změnu práce se zaměstnancem dohodnout. Stejně tak můţe se zaměstnancem 

dohodnout i rozvázání pracovního poměru. Rozhodne-li se zaměstnavatel pro převedení 

zaměstnance na jinou práci, musí samozřejmé přihlíţet k tomu, aby tato nová práce pro něj 

byla vhodná, a to vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud moţno i jeho 

kvalifikaci.
114

 Není-li moţné ho takto převést v rámci pracovní smlouvy, je zaměstnavatel 

oprávněn převést zaměstnance i na práci jiného druhu, neţ jaká byla sjednána v pracovní 

smlouvě, a to i v případě, ţe zaměstnanec s takovým převedením vyjádří nesouhlas.
115

 Pokud 

byl zaměstnanec takto převeden na jinou práci, a tato nová práce je odměňována mzdou 

v rozdílné výši, bude zaměstnanec pobírat mzdu, která mu přísluší za práci vykonávanou po 

převedení, a to i v případě, ţe je tato mzda niţší.
116

 V tom spočívá významný rozdíl oproti 

převedení podle § 41 odst. 1 písm. b) ZP, tedy v reakci na nezpůsobilost zapříčiněnou 

pracovním úrazem, nemocí z povolání, či ohroţení takovou nemocí. V případě ţe 

zaměstnanec po takovém převedení pobírá niţší mzdu, má, byl-li příčinou pracovní úraz či 

nemoc z povolání, nárok na náhradu za ztrátu na výdělku dle § 271a a§ 271b ZP, a bylo-li 

příčinou ohroţení nemocí z povolání, má zaměstnanec dle § 139 ZP právo na doplatek ke 

mzdě do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. 

Jak jsem jiţ zmínil, zaměstnavatel má také moţnost přistoupit k ukončení pracovního 

poměru, a to buď výpovědí dle § 52 písm. e) nebo dohodou. Dojde-li k takové situaci, 

zaměstnanec nemá, na rozdíl od výpovědi dle § 52 písm. d) nebo dohody o rozvázání 

pracovního poměru ze stejných důvodů, nárok na odstupné.  
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3.4  Nepodrobení se prohlídce 

 Byl-li zaměstnanec řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy vyslán na 

pracovnělékařskou prohlídku, má povinnost se takové prohlídce podrobit. Tato povinnost pro 

něj vyplývá z § 106 odst. 4 písm. b) ZP a dovozovat ji lze také z § 56 ZSZS. Nesplnění této 

povinnosti a nepodrobení se této prohlídce s sebou nese pro zaměstnance nepříznivé důsledky.  

 Zaprvé je třeba vzít v úvahu ustanovení § 43 odst. 7-8 ZSZS, ze kterých vyplývá, ţe 

odmítne-li se zaměstnanec pracovnělékařské prohlídce podrobit, lékařský posudek se nevydá 

a odmítl-li zaměstnanec bez uvedení váţného důvodu, hledí se na něj jako na osobu zdravotně 

nezpůsobilou nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat 

dosavadní práci. Dojde-li tedy k takové situaci a zaměstnavatel nebude mít k dispozici platný 

lékařský posudek, musí zaměstnance vyřadit z jím vykonávané práce a situaci dále řešit 

například převedením na jinou práci, či výpovědí dle § 52 písm. e) ZP.  

 Skutečnost, ţe se zaměstnanec odmítl zúčastnit pracovnělékařské prohlídky, je také 

moţné chápat jako porušení jeho povinností, vyplývajících mu z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci.
117

 V takové situaci by došlo k naplnění dalšího 

výpovědního důvodu, a to dle § 52 písm. g) ZP pro závaţné porušení povinností. 

Zaměstnavatel by také teoreticky mohl přistoupit i okamţitému zrušení pracovního poměru 

podle § 55 písm. b) ZP pro porušení povinností zvlášť závaţným způsobem. Posouzení, zda 

ze strany zaměstnance došlo k závaţnému nebo zvlášť závaţnému porušení povinností však 

bude vţdy záleţet na konkrétním případě a jeho okolnostech 

3.5  Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

 V návaznosti na lékařský posudek, kterým je konstatováno dlouhodobé pozbytí 

zdravotní způsobilosti, umoţňuje zákoník práce jednat nejen zaměstnavateli, ale i 

zaměstnanci. V souladu s § 56 odst. 1 písm. a) ZP můţe zaměstnanec okamţitě zrušit 

pracovní poměr, pokud podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůţe dále konat práci bez váţného ohroţení 

svého zdraví a zaměstnavatel mu neumoţnil v době 15 dnů ode dne předloţení tohoto 

posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Zaměstnanec tak přitom můţe učinit jen do dvou 

měsíců ode dne, kdy se o důvodu, který ho k takovému jednání opravňuje, dozvěděl a zároveň 
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nejpozději do jednoroho roku ode dne, kdy takový důvod vznikl.
118

 Zaměstnanec má také 

v případě okamţitého zrušení pracovního poměru nárok na náhradu mzdy po dobu výpovědní 

doby.
119

 

 Zaměstnavatel má tedy vůči zaměstnanci takzvanou nabídkovou povinnost, přičemţ 

vznik této povinnosti se váţe na dvě podmínky. První podmínkou je skutečnost, ţe 

zaměstnanec na základě lékařského posudku nemůţe dále konat dosavadní práci bez váţného 

ohroţení zdraví a druhá spočívá v předloţení tohoto posudku zaměstnavateli, přičemţ právě 

od předloţení posudku začíná zaměstnavateli běţet zmíněná patnáctidenní lhůta.
120

 Pokud 

zaměstnavatel do patnácti dní nabídne zaměstnanci jinou pro něho vhodnou práci, zabrání mu 

tím v moţnosti okamţitě zrušit pracovní poměr a další postup bude záviset na tom, zda 

zaměstnanec nabídnutou práci přijme či odmítne.
121

 Na druhou stranu, nesplní-li 

zaměstnavatel ve stanovené lhůtě svou nabídkovou povinnost, zaměstnanec můţe pracovní 

poměr okamţitě zrušit. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe výše zmíněné ustanovení o 

okamţitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem v ţádném případě nelze vykládat, tak 

ţe po oněch patnáct dní zaměstnanec můţe pokračovat v práci a aţ posléze přistoupit 

k zamýšlenému jednání. I v tomto případě se uplatní povinnost dle § 103 ZP a zaměstnavatel 

musí svého zaměstnance ihned po předloţení lékařského posudku z jím vykonávané práce 

vyřadit. 

 Jako problém by se mohla jevit skutečnost, ţe výše uvedenou formulaci o tom, ţe 

zaměstnanec nemůţe dále konat práci bez váţného ohroţení svého zdraví, zákon o 

specifických zdravotních sluţbách mezi posudkovými závěry neuvádí. To v minulosti vedlo 

k problémům, jelikoţ judikatura uvedení této formulace pro platnost okamţitého zrušení 

pracovního poměru zaměstnancem vyţadovala. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 21. 9. 2004 sp. zn. 21 Cdo 966/2004, v jehoţ odůvodnění se uvádí: 

„zaměstnanec může platně okamžitě zrušit pracovní poměr pouze na základě takového 

lékařského posudku, který z hlediska svého obsahu deklaruje, že zaměstnanec nemůže dále 

konat práci „bez vážného ohrožení svého zdraví“. Nestačí tedy jen závěr o dlouhodobé 

(trvalé) zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci [jako je tomu v případě 

výpovědi z pracovního poměru.“
122

 Tento problém a nesoulad mezi zákoníkem práce předpisy 

upravujícími náleţitosti lékařských posudků vyřešila novela zákona o specifických 
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zdravotních sluţbách s účinností od 1. 11. 2017. Tento zákon jiţ tedy nově v rámci definice 

dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci uvádí právě onu 

formulaci, ţe výkon této práce by váţně ohrozil jeho zdraví.
123

 Z toho usuzuji, ţe 

zaměstnanec můţe přistoupit k okamţitému zrušení pracovního poměru vţdy, konstatuje-li 

lékařský posudek dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti. Samozřejmě ovšem při naplnění 

dalších podmínek, tedy předloţení takového posudku zaměstnavateli a neumoţnění výkonu 

jiné práce ve stanovené lhůtě.  
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Závěr 

 Zdraví zaměstnance je v pracovním právu stěţejním pojmem. Jedním z hlavních úkolů 

pracovního práva je zdraví zaměstnanců chránit a stanovit pravidla, jejichţ cílem je 

předcházet ohroţení nebo poškození zdraví při výkonu práce a také stanovit, jaký má být 

postup v případě, ţe k takovému poškození zdraví jiţ došlo. Cílem této diplomové práce bylo 

popsat a analyzovat, co se pod pojmem zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce rozumí, jaké 

jsou její příčiny a jaké vyvolává důsledky pro pracovněprávní vztah. Cílem bylo také popsat a 

rozebrat, jaký je postup při zjišťování zdravotní nezpůsobilosti a rozebrat právní úpravu 

lékařských posudků, zejména s ohledem na otázku jejich právní povahy. Věřím, ţe stanovené 

cíle se podařilo naplnit. 

 Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce můţe mít různé příčiny, které 

mohou, ale také nemusí mít souvislost s výkonem práce. Obecně se rozlišuje mezi čtyřmi 

příčinami, kterými jsou pracovní úraz, nemoc z povolání, ohroţení nemocí z povolání a 

takzvané obecné onemocnění, které je jakousi zbytkovou kategorií pro úrazy a nemoci, které 

nelze zahrnout pod některou z jiných uvedených příčin. S různými příčinami spojuje následně 

zákoník práce různé důsledky, ačkoli je pravdou, ţe v mnohém jsou tyto důsledky i podobné. 

Například vţdy, kdyţ je zaměstnavateli předloţen lékařský posudek, kterým je konstatováno 

dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnancem, je tento zaměstnavatel povinen 

zaměstnance z jím vykonávané práce vyřadit a nepřipustit, aby takovou práci, k níţ pozbyl 

způsobilost, dále vykonával. Shodně má také na výběr, zda zaměstnance převede na jinou 

práci, zda se zaměstnancem dohodne změnu druhu práce, či zda přistoupí k výpovědi podle 

příslušného ustanovení zákoníku práce. Zaměstnavatel má taktéţ moţnost se zaměstnancem 

dohodnout rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec můţe mimo jiné za splnění 

zákonných podmínek přistoupit k okamţitému zrušení pracovního poměru. Rozdíly 

v důsledcích jednotlivých příčin lze spatřovat zejména v nárocích, které má zaměstnanec. Je-li 

důvodem nezpůsobilosti pracovní úraz či nemoc z povolání, má zaměstnanec při výpovědi či 

dohodě o rozvázání pracovního poměru nárok na odstupné a při převedení na méně placenou 

práci na náhradu za ztrátu na výdělku. Je-li příčinou nezpůsobilosti ohroţení nemocí 

z povolání a zaměstnanec po převedení pobírá niţší mzdu, má nárok na doplatek. V případě 

obecných onemocnění zaměstnanec zmíněné nároky nemá. 

 Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance musí být konstatována v lékařském posudku. 

Ten lze vydat pouze po provedení pracovnělékařské prohlídky. Ty jsou tedy jedním 

z klíčových institutů pracovnělékařských sluţeb. Současná právní úprava zná pět druhů těchto 
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prohlídek. Jsou jimi prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné, přičemţ 

u prvních tří jmenovaných je výstupem z nich právě lékařský posudek. 

 Právě lékařskému posudku byla v této diplomové práci věnována největší pozornost. 

Detailně byly popsány podklady pro jejich vydání, postup při jejich vydávání, jejich přezkum 

a v neposlední řadě také jejich právní povaha. Lékařské posudky byly dříve pojímány jako 

závazné akty nadané presumpcí správnosti, které bylo moţné přezkoumávat ve správním 

soudnictví, s moţností následně podat i kasační stíţnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

V občanskoprávním řízení o platnosti výpovědi však soud z jejich obsahu musel vycházet, a 

to za předpokladu, ţe lékařský posudek obsahoval všechny předepsané náleţitosti. 

V posledních několika letech ovšem došlo ke změně v nahlíţení na právní povahu lékařských 

posudků. Soudy postupně akceptovaly novou koncepci, podle které je lékařský posudek 

pouhým odborným dobrozdáním, které není ani závazné, ani není nadáno presumpcí 

správnosti. Jako takový je lékařský posudek vyloučen z přezkumu ve správním soudnictví a 

v civilním řízení s ním soudy zacházejí jako s jakýmkoli jiným důkazem. Civilní soudy tedy 

mohou lékařský posudek nově přezkoumávat i po věcné stránce. Toto nové pojetí sice na 

jednu stranu přináší zaměstnanci i zaměstnavateli větší moţnost obrany proti věcně 

nesprávnému posudku, na stranu druhou však vyvolává rozpaky zejména s ohledem na 

princip právní jistoty. Zejména zaměstnavatele staví do nelehké a paradoxní situace. Buď na 

lékařský posudek zareaguje způsobem předvídaným zákoníkem práce a vystaví se tak riziku, 

ţe jeho jednání bude následně prohlášeno soudem za neplatné i přesto, ţe lékařský posudek 

byl po formální stránce bezvadný, coţ pro něj můţe mít důsledky i v majetkové rovině, anebo 

se spolehne na úsudek zaměstnance, který se povaţuje za zdravotně způsobilého, na lékařský 

posudek nebude reagovat a vystaví se tak riziku sankce za porušení veřejnoprávních předpisů. 

Z hlediska předvídatelnosti a právní jistoty je tedy nové pojetí zjevně problematické. 

Zaměstnavatel navíc nemá a ani nemůţe mít dostatek informací, aby si sám zhodnotil, zda je 

lékařský posudek z hlediska věcného vadný či nikoliv. Jsem tedy toho názoru, ţe uvedené 

pojetí je třeba změnit. Myslím si, ţe lékařské posudky by měly být závazné, nadány 

presumpcí správnosti a z hlediska věcného přezkoumatelné nikoli v civilním řízení, nýbrţ 

v soudnictví správním.  

 Dílčím cílem bylo také nastínit, co pozitivního či negativního přinesla do výše 

zmíněné problematiky novela pracovnělékařských předpisů, která vešla v účinnost na konci 

minulého roku. Velký přínos vidím zejména ve větší flexibilitě právní úpravy, coţ se 

projevuje například v nových moţnostech, jak zajistit pracovnělékařské sluţby. Klad nové 

právní úpravy lze spatřovat také v moţnosti nahradit výpis ze zdravotnické dokumentace 



57 

potvrzením o nezměněném zdravotní stavu a ve stanovení podmínek, při jejichţ splnění není 

nutné výpis vůbec vyţadovat. Velmi přínosné je podle mého názoru i částečné sjednocení 

právní úpravy obsahu lékařského posudku s navazujícími ustanoveními zákoníku práce. Nově 

je například povinnost v lékařském posudku uvádět příčinu zdravotní nezpůsobilosti, je 

přesně stanoveno, kdy jaký posudkový závěr pouţít. Zákon o specifických zdravotních 

sluţbách také nově definuje dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti. Nedostatek novely 

vidím zejména v tom, ţe nijak neřešila pojetí lékařských posudků a jejich právní povahu. Ty 

tak i nadále zůstávají pouhým odborným dobrozdáním. 
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Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní 

povaha lékařských posudků 

Abstrakt 

Tato diplomová práce nese název „Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu 

práce a právní povaha lékařských posudků.“ Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance má pro 

pracovní poměr významné důsledky, které se projevují v oblasti vzniku, změny i zániku 

pracovního poměru. Můţe mít také různé příčiny a kaţdá z těchto příčin můţe vyvolávat 

různé pracovněprávní důsledky. Zaměstnance lze ovšem uznat za zdravotně nezpůsobilého 

pouze lékařským posudkem, případně rozhodnutím správního orgánu, který posudek 

přezkoumává. Pouze na jejich podkladě je také zaměstnavatel či zaměstnanec oprávněn 

přistoupit k jednáním předvídaným zákoníkem práce. V posledních letech se však změnil 

náhled na právní povahu lékařských posudků.  Ty v současnosti nejsou povaţovány za právně 

závazné, ale za pouhé dobrozdání. 

Cílem práce je popis a analýza právní úpravy lékařských posudků o zdravotní 

způsobilosti k práci, s důrazem na jejich právní povahu. Cílem je také popis a analýza 

pracovněprávních důsledků zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance a jejích příčin. Cílem je 

dále upozornit na problematické části právní úpravy a na nejednoznačnost některých 

ustanovení. V minulém roce došlo k rozsáhlé novele právních předpisů upravujících postup 

při vydávání lékařských posudků. Cílem je tedy také uvést, co dobrého či problematického 

tato novela přinesla.  

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části je definován pojem 

pracovnělékařských sluţeb. Jsou zde také rozebrány pracovnělékařské prohlídky, bez nichţ 

nelze lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydat. Druhá část je zaměřena na 

lékařské posudky. Popisuje postup při jejich vydávání, přezkoumání a zabývá se také jejich 

právní povahou. Třetí část se zabývá zdravotní nezpůsobilostí zaměstnance. V této části jsou 

podrobně popsány její příčiny a následně i její důsledky pro pracovní poměr. 

Klíčová slova: 

zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce 

lékařský posudek 

pracovnělékařské sluţby 



 

Employee’s Health Incapacity to Work and Legal Nature of 

Medical Certificates 

Abstract 

This thesis is named „Employee’s Health Incapacity to Work and Legal Nature of 

Medical Certificates.“ Employee’s health incapacity to work has significant consequences for 

the master-servant relationship and these consequences are visible in the areas of creation, 

modification and termination of the master-servant relationship. This incapacity can also have 

various causes and every cause can have different labour-law consequences. Employee’s 

health incapacity can, however, be declared only by a medical  certificate or by a decision of 

an administrative authority, which reviews the medical certificate. Only on the basis of the 

above mentioned medical certificate or decision of an administrative authority which reviews 

the medical certificate are the employer and employee entitled to actions predicted by 

legislation. In recent years, there has been a change in how medical certificates are viewed 

upon in terms of their legal nature. Today, medical certificates are not considered as legally 

binding, but only as a non-binding opinion. 

 The objective of this thesis is to describe and analyse the legal regulation of medical 

certificates, with extra attention being paid to the legal nature of those certificates. The goal is 

also to describe and analyse the consequences of employee’s health incapacity to work and its 

causes. Another objective is to point out the problematic areas of the legislation and the 

ambiguity of several provisions. Last year, the legal regulation of medical certificates was 

largely amended. In that regard, the aim of this thesis is also to state, what positive or negative 

aspects this amendment brings. 

 This thesis is divided into three chapters. The first chapter defines the term ”labour 

medical services,” including a description of medical examinations of employees. These 

medical examinations are very important, because without these examinations the medical 

certificates cannot be issued. The second chapter is focused on medical certificates. It 

describes how the certificate is issued, reviewed and it also deals with the legal nature of 

medical certificates. The third chapter deals with employee’s health incapacity to work. The 

chapter in detail decribes the causes and the consequences of employee’s health incapacity to 

work for the master-servant relationship. 

 



 

 

Key words:  

employee’s health incapacity to work 

medical certificate 

labour medical services 

 

 


