
Shrnutí 

Tato diplomová práce na téma Pracovní doba ve zdravotnictví se snaží uceleně 

pojednat o problematice jednotlivých institutů pracovní doby, jejich aplikaci ve zdravotnictví 

a případně i poukázat na některé nedostatky v právní úpravě. Pracovní doba je jednou 

z nejdůležitějších pracovních podmínek týkajících se zaměstnance vzhledem k tomu, že 

v práci tráví více než třetinu svého dne. V případě pracovníků ve zdravotnictví se jedná o 

daleko větší množství času, který jsou nuceni v práci strávit. 

V prvních kapitolách jsem se věnovala úpravě pracovní doby z hlediska 

mezinárodního práva, konkrétně tedy z hlediska Úmluv MOP. Větší důraz jsem však kladla 

na rozebrání úpravy EU, zejména na Směrnici o pracovní době, na základě které došlo v české 

právní úpravě ke zrušení pracovní pohotovosti na pracovišti a zároveň k zakotvení institutu 

další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. 

Ve třetí kapitole jsem se věnovala úpravě pracovní doby jako takové. Rozebrala jsem 

její charakteristické rysy a porovnala současné znění s definicí podle zákoníku práce z roku 

1965. 

V následujících kapitolách jsem rozebrala délku pracovní doby a její rozvržení. 

Poukázala jsem na rozdíly mezi stanovenou, krátkou a kratší týdenní pracovní dobou 

a nastínila způsob rozvrhování práce ve zdravotnických zařízeních. S těmito tématy úzce 

souvisí i úprava směny, které jsem věnovala sedmou kapitolu, kde jsem zároveň rozebrala i 

jednotlivé režimy práce.  

Stěžejní částí této práce však byly kapitoly zaměřené zejména na pracovní pohotovost 

a na práci přesčas vzhledem k tomu, že jsou to dva nejvyužívanější instituty ve 

zdravotnických zařízeních. Do kapitoly o pracovní pohotovosti jsem začlenila i již zrušený 

institut pracovní pohotovosti na pracovišti vzhledem k tomu, že právě jeho zrušení ovlivnilo 

nárůst přesčasové práce ve zdravotnictví, které nakonec vedlo k přijetí institutu tzv. další 

dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. 

V poslední kapitole jsem se věnovala možnému řešení současné krize, kdy jsem 

vycházela zejména ze stanoviska České lékařské komory, s jejímiž návrhy jsem se plně 

ztotožnila. 


