
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 17. října 2012 č. 766 

 
 

Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách  

(sněmovní tisk č. 807) 
 
 

Vláda na jednání své schůze dne 17. října 2012 projednala a posoudila návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
(sněmovní tisk č. 807), a vyjádřila s tímto návrhem souhlas.  

 
Vláda nicméně současně dává ke zvážení, zda by v průběhu dalšího legisla-

tivního procesu neměly být zohledněny dále uvedené připomínky. 
 

1. Vláda upozorňuje Poslaneckou sněmovnu, že zákon o specifických 
zdravotních službách byl novelizován zákonem č. 167/2012 Sb. 
 

2. Vláda doporučuje provést v § 58a odst. 2 legislativně - technickou opravu 
a dosavadní písmena c) až f) označit jako písmena a) až d).  
 

3. Vláda v zájmu zpřesnění navrhované právní úpravy doporučuje v § 58a    
odst. 2 uvést dosavadní písmeno e) v tomto znění:  
 

    „c) lékařský posudek může podle § 46 přezkoumat pouze zaměstnanec, který 
je lékařem uvedeným v odstavci 1 písm. a),“. 
 

4. Vláda dále v zájmu odstranění možných interpretačních nejasností navrhuje 
bod 4 návrhu novely uvést v tomto znění:  

    „4. V § 59 odst. 1 písmeno b) zní: 
 
        „b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením 
             1. pracovního poměru,  
             2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být 

osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon 
jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; 
zaměstnavatel  může  vstupní  lékařskou  prohlídku  vyžadovat též,  má-li  pochybnosti  
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o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která 
má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 
činnosti, nebo 

        3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. 
Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu 
práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle 
bodu 1, 2 nebo 3.“.“. 
 


