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„Nová“ pracovn�právní úprava ú�inná od 1. 1. 2007 

1. zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce
(celkem 396 §) – k 1.1. 2008 již 5 x novelizován

2. podzákonné právní p�edpisy:
� Na�ízení vlády �. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných d�ležitých osobních 

p�ekážek v práci
� Na�ízení vlády �. 564/2006 Sb., o platových pom�rech zam�stnanc� ve ve�ejných službách a 

správ�
� Na�ízení vlády �. 557/2006 Sb., o úprav� náhrady za ztrátu na výd�lku po skon�ení pracovní

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úprav� náhrady za ztrátu na 
výd�lku po skon�ení pracovní neschopnosti nebo p�i invalidit�...

� Na�ízení vlády �. 567/2006 Sb., o minimální mzd�, o nejnižších úrovních zaru�ené mzdy, o 
vymezení ztíženého pracovního prost�edí a o výši p�íplatku ke mzd� za práci ve ztíženém 
pracovním prost�edí

� Na�ízení vlády �. 469/2002 Sb., katalog prací (zejména p�íloha a �ást �. 2.19. – za�azení
zdravotnických povolání do platových t�íd)



Nová pracovn�právní úprava ú�inná od 1. 1. 2008 

� Zm�na: 585/2006 Sb. –(odsunutí ú�innosti zák. o nemoc. pojišt�ní) 
� Zm�na: 181/2007 Sb.- (ústav pro studium totalitních režim�, VOP)
� Zm�na: 261/2007 Sb. - nep�ísluší náhrada mzdy nebo platu za 

první 3 dny do�asné pracovní neschopnosti, 
- potvrzení o zam�stnání nov� musí

obsahovat údaj, zda byl pracovn�právní vztah zam�stnavatelem 
skon�en z d�vodu porušení povinnosti vyplývající z právních 
p�edpis� vztahujících se k zam�stnancem vykonávané práci zvláš�
hrubým zp�sobem (viz. § 313 odst. 1 písm. d) ZP)

� Zm�na: 296/2007 Sb. – („byl prohlášen konkurs“ x „bylo prohlášeno 
rozhodnutí o úpadku“)

� Zm�na: 362/2007 Sb.- tzv. legislativn� - technická novela ZP



Zkušební doba - § 35 ZP
Je-li p�ed vznikem pracovního 
pom�ru sjednána zkušební doba, 
nesmí být delší než 3 m�síce po 
sob� jdoucí po dni vzniku 
pracovního pom�ru. Zkušební
doba m�že být sjednána p�ed 
vznikem pracovního pom�ru 
rovn�ž v souvislosti se 
jmenováním na pracovní místo 
vedoucího zam�stnance (§ 33 
odst. 3). Sjednaná zkušební doba 
nem�že být dodate�n�
prodlužována. 

Je-li sjednána zkušební doba, 
nesmí být delší než 3 m�síce po 
sob� jdoucí ode dne vzniku 
pracovního pom�ru (§ 36 odst. 
1). Zkušební dobu je možné
sjednat rovn�ž v souvislosti se 
jmenováním na pracovní místo 
vedoucího zam�stnance (§ 33 
odst. 3). Sjednaná zkušební doba 
nem�že být dodate�n�
prodlužována, není-li dále 
stanoveno jinak.
O dobu p�ekážek v práci, pro 
které zam�stnanec nekoná
práci v pr�b�hu zkušební doby, 
se zkušební doba prodlužuje.
(viz. R NS 21 Cdo 1807/2003).



Problematika jmenování - § 33 ZP

Jmenováním se zakládá pracovní
pom�r pouze u vedoucích 
organiza�ních složek státu, vedoucích 
organiza�ních jednotek organiza�ních 
složek státu , �editel� státních podnik�, 
vedoucích organiza�ních jednotek 
státních podnik�, vedoucích státních 
fond�, jestliže je v jejich �ele individuální
orgán, vedoucích p�ísp�vkových 
organizací, vedoucích organiza�ních 
jednotek p�ísp�vkových organizací a 
u �editel� školské právnické osoby, 
nestanoví-li zvláštní právní p�edpis 
jinak. Jmenování provede ten, kdo je k 
tomu p�íslušný podle zvláštního 
právního p�edpisu, pop�ípad� vedoucí
organiza�ní složky státu.

Jmenováním na vedoucí pracovní
místo se zakládá pracovní pom�r 
v p�ípadech stanovených zvláštním 
právním p�edpisem; nestanoví-li to 
zvláštní právní p�edpis, zakládá se 
pracovní pom�r jmenováním pouze 
u vedoucího
a) organiza�ní složky státu,
b) organiza�ního útvaru organiza�ní
složky státu,
c) organiza�ního útvaru státního 
podniku,
d) organiza�ního útvaru státního 
fondu,
e) p�ísp�vkové organizace,
f) organiza�ního útvaru 
p�ísp�vkové organizace,
g) organiza�ního útvaru v Policii 
�eské republiky.



Problematika jmenování - § 33 ZP

Jmenování provede ten, kdo je k tomu p�íslušný podle zvláštního 
právního p�edpisu; nevyplývá-li p�íslušnost ke jmenování ze zvláštního 
právního p�edpisu, provede je u vedoucího

a) organiza�ní složky státu vedoucí nad�ízené organiza�ní složky státu,
b) organiza�ního útvaru organiza�ní složky státu vedoucí této 
organiza�ní složky státu,
c) organiza�ního útvaru státního podniku �editel státního podniku,
d) organiza�ního útvaru státního fondu, v jehož �ele stojí individuální
statutární orgán, vedoucí tohoto fondu,
e) p�ísp�vkové organizace z�izovatel,
f) organiza�ního útvaru p�ísp�vkové organizace vedoucí této 
p�ísp�vkové organizace,
g) organiza�ního útvaru v Policii �eské republiky policejní prezident.



Problematika jmenování - § 33 ZP

Pojem „organiza�ní útvar“ – interpretace NS �R nap�. v R 
sp. zn. 21 Cdo 253/99, R sp. zn. 2 Cdon 1053/96 : 
…“�ástí zam�stnavatele je t�eba rozum�t organiza�ní jednotku, útvar 
nebo jinou složku zam�stnavatele, která vyvíjí v rámci 
zam�stnavatele relativn� samostatnou �innost, jíž se podílí na 
pln�ní úkol� (p�edm�tu �innosti) zam�stnavatele samotného. 
Takováto složka zam�stnavatele má vy�len�ny ur�ité prost�edky 
(budovy, stroje, ná�adí apod.) a prostory k provozování této �innosti, 
zpravidla je uvedena ve vnit�ním organiza�ním p�edpisu 
zam�stnavatele (nap�. v organiza�ním �ádu) a v jejím �ele zpravidla 
stojí vedoucí zam�stnanec zam�stnavatele. �ást zam�stnavatele nelze 
mechanicky ztotož�ovat s kolektivem (skupinou) zam�stnanc� v ní
p�sobících. Pro její vymezení je v prvé �ad� podstatné, že p�edstavuje 
ur�itý soubor v�cí, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží k 
pln�ní úkol� zam�stnavatele. Sou�ástí tohoto souboru je i osobní prvek 
(zam�stnanci v ní p�sobící)“…



Problematika jmenování - § 73 ZP

Jestliže je zam�stnavatelem jiná právnická osoba než uvedená v § 33 
odst. 3 nebo fyzická osoba m�že být s vedoucím zam�stnancem 
dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, je-li zárove�
dohodnuto, že se vedoucí zam�stnanec m�že tohoto místa vzdát.

Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího 
zam�stnance pracovní pom�r nekon�í; to neplatí, jestliže byl pracovní
pom�r založen jmenováním na dobu ur�itou. Zam�stnavatel je povinen 
podat zam�stnanci návrh na zm�nu jeho dalšího pracovního 
za�azení u zam�stnavatele na jinou práci odpovídající jeho 
zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zam�stnavatel nemá pro 
zam�stnance takovou práci, nebo ji zam�stnanec odmítne, jde o 
p�ekážku v práci na stran� zam�stnavatele a sou�asn� je dán výpov�dní
d�vod podle § 52 písm. c); odstupné poskytované zam�stnanci p�i 
organiza�ních zm�nách náleží jen v p�ípad� rozvázání pracovního 
pom�ru po odvolání z místa vedoucího zam�stnance v souvislosti s jeho 
zrušením v d�sledku organiza�ní zm�ny.



P�evedení na jinou práci - § 41 ZP

Zam�stnavatel je povinen p�evést zam�stnance na jinou práci,
a) pozbyl-li zam�stnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle 

léka�ského posudku vydaného za�ízením závodní preventivní pé�e nebo 
rozhodnutí p�íslušného správního ú�adu, který léka�ský posudek 
p�ezkoumává, dlouhodob� zp�sobilosti konat dále dosavadní práci,

b) nesmí-li podle léka�ského posudku vydaného za�ízením závodní
preventivní pé�e nebo rozhodnutí p�íslušného správního ú�adu, který 
léka�ský posudek p�ezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní
úraz, onemocn�ní nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 
anebo dosáhl-li na pracovišti ur�eném rozhodnutím p�íslušného orgánu 
ochrany ve�ejného zdraví nejvyšší p�ípustné expozice,

d) jestliže to je nutné podle léka�ského posudku vydaného za�ízením závodní
preventivní pé�e nebo rozhodnutí p�íslušného správního ú�adu v zájmu 
ochrany zdraví jiných fyzických osob p�ed p�enosnými nemocemi,

f) je-li zam�stnanec pracující v noci na základ� léka�ského posudku vydaného 
za�ízením závodní preventivní pé�e uznán nezp�sobilým pro no�ní práci,



P�evedení na jinou práci - § 41 ZP
Terminologická zm�na § 41 ZP versus reálné napln�ní ust. 
§ 103 odst. 1 písm. d) ZP – „Zam�stnavatel je povinen 
sd�lit zam�stnanc�m, které zdravotnické za�ízení jim 
poskytuje závodní preventivní pé�i a jakým druh�m 
o�kování a jakým preventivním prohlídkám a vyšet�ením 
souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit,“ …

§ 103 odst. 1 písm. a) ZP – „Zam�stnavatel je povinen 
nep�ipustit, aby zam�stnanec vykonával zakázané práce 
a práce, jejichž náro�nost by neodpovídala jeho 
schopnostem a zdravotní zp�sobilosti“

Vyhláška �. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci (p�íloha �. 1, 
bod 8. – s ú�inností od 1. 4. 2007 se upravuje léka�ský posudek pro 
pracovn�právní ú�ely). ?? Posudek od ošet�ujícího prakt. léka�e ??



Mzda nebo náhradní volno za práci p�es�as - § 114 ZP

„(3) U vedoucích zam�stnanc� m�že být mzda sjednána již
s p�ihlédnutím k p�ípadné práci p�es�as, je-li sou�asn� v rámci 
limitu práce p�es�as v kalendá�ním roce stanoveného v § 93 odst. 2 
sjednán rozsah práce p�es�as, k níž bylo p�ihlédnuto. V takovém 
p�ípad� dosažená mzda a p�íplatek ani náhradní volno podle odstavc�
1 a 2 nep�ísluší.“

�Pojem vedoucí zam�stnanec - § 11 odst. 4 ZP – „Vedoucími 
zam�stnanci zam�stnavatele se rozum�jí zam�stnanci, kte�í jsou na 
jednotlivých stupních �ízení zam�stnavatele oprávn�ni stanovit a 
ukládat pod�ízeným zam�stnanc�m pracovní úkoly, organizovat, 
�ídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu ú�elu závazné
pokyny. Vedoucím zam�stnancem je rovn�ž vedoucí organiza�ní
složky státu.“
�Mzdu lze s p�ihlédnutím k práci p�es�as pouze sjednat, nikoli stanovit



Platový vým�r - § 136 ZP

„(2) V platovém vým�ru je zam�stnavatel povinen uvést údaje o platové
t�íd� a platovém stupni, do nichž je zam�stnanec za�azen, a o výši 
platového tarifu a ostatních pravideln� m�sí�n� poskytovaných složek 
platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém vým�ru uvést, 
pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnit�ní p�edpis. Dojde-
li ke zm�n� skute�ností uvedených v platovém vým�ru, je 
zam�stnavatel povinen tuto skute�nost zam�stnanci písemn� oznámit 
v�etn� uvedení d�vod�, a to nejpozd�ji v den, kdy zm�na nabývá
ú�innosti.“

- obdobné pravidlo již s ú�inností od 1.1. 2007 platí i pro mzdový 
vým�r (viz. § 113 odst. 4 ZP).



Uplatn�ní pracovn�právní
odpov�dnosti ve 
zdravotnictví



Vymezení pracovn�právní odpov�dnosti 
zdravotnických pracovník�

- pracovn�právní odpov�dnost p�edstavuje z hlediska �etnosti z�ejm�
nej�ast�jší typ právní odpov�dnosti zdravotnických pracovník�,

- pracovn�právní odpov�dnost se ve zdravotnictví uplat�uje jak 
samostatn�, tak i spolu s ob�anskoprávní, trestn�právní a dalšími 
typy odpov�dnosti zdravotnického pracovníka, 

- dopadá na vztah mezi :

zam�stnavatelem (poskytovatelem zdravotní pé�e) na stran� jedné
a

zam�stnancem (zdravotnickým pracovníkem) na stran� druhé,

v p�ípadech, kdy zdravotnický pracovník porušil primární právní
povinnost vyplývající pro n�j z :

� právního úkonu (nej�ast�ji z pracovní smlouvy),
� ze zákona



Typy pracovn�právní odpov�dnosti zdravotnických 
pracovník�

1. Nemajetková odpov�dnost za protiprávní jednání
� odpov�dnost za porušení povinnosti vyplývající z právních 

p�edpis� vztahujících se k zam�stnancem vykonávané práci 
=  v d�ív�jší terminologii „pracovní káze�“

2. Majetková odpov�dnost za zp�sobenou škodu
� obecná odpov�dnost,
� odpov�dnost za nespln�ní povinnosti k odvrácení škody,
� odpov�dnost za schodek na sv��ených hodnotách, které je 

zam�stnanec povinen vyú�tovat,
� odpov�dnost za ztrátu sv��ených p�edm�t�.



1. Nemajetková odpov�dnost za protiprávní jednání
- odpov�dnost za porušení pracovní kázn�

P�edpokladem je, že se zdravotnický pracovník dopustil porušení pracovní
kázn�, ovšem nemusel nutn� tímto svým jednáním zp�sobit svému 
zam�stnavateli škodu. 

Tato forma pracovn�právní odpov�dnosti se uplatní tehdy, pokud 
zdravotnický pracovník jako zam�stnanec jednal v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími pro n�j ze :

� sjednané pracovní smlouvy a na ní navazující pracovní nápln�, 
� pracovního �ádu,
� vnit�ního p�edpisu zam�stnavatele …
a také tehdy, pokud jednal v rozporu s obecnými povinnostmi stanovenými v
� zákoníku práce - § 73 – 4 (§ 301-3) ZP
� zákon� �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví lidu - § 55, § 23
� Úmluv� o lidských právech a biomedicín�.
� Metodických pokynech Ministerstva zdravotnictví
� Etických kodexech : Etický kodex �eské léka�ské komory, Kodex pro 

zdravotní sestry, Kodex práv pacient�, …
a také tehdy, pokud jednal contra legem artis (viz nap�. rozh. KS v Plzni Jc 9/98 

15 Co 233/95)



Pracovn�právní sankce za porušení pracovní kázn�

� r�zné formy upozorn�ní na porušení pracovní kázn� – ústní výtka 
nad�ízeného, písemný vytýkací dopis zam�stnavatele, tzv. kvalifikované
písemné upozorn�ní na porušení pracovní kázn� s uvedením d�sledk� dle 
§ 52 písm. g) ZP

� snížení, odebrání nenárokové složky mzdy/platu – dle základních zásad ZP 
(viz. § 13 odst. 2 písm. f) ZP) : „zam�stnavatel nesmí zam�stnanci za 
porušení povinnosti vyplývající mu z pracovn�právního vztahu ukládat 
pen�žní postihy ani je od n�ho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za 
kterou zam�stnanec odpovídá“

� rozvázání pracovního pom�ru výpov�dí ze strany zam�stnavatele –
vý�et možných porušení pracovní kázn� je velmi r�znorodý, nedodržení
stanoveného lé�ebného postupu, chyby v komunikaci s pacienty, ve vedení
zdravotnické dokumentace, v dodržování bezpe�nostních p�edpis� apod.

� okamžité zrušení pracovního pom�ru – výjime�né opat�ení, zejména 
p�ípady hrub� nedbalého postupu p�i ošet�ení pacienta, p�íp. ponechání
pacienta bez léka�ského dozoru, v�domé uvád�ní nepravdivých údaj� do 
výkaz� služeb s cílem dosáhnout vyšší odm�ny apod.

! Nárok na náhradu mzdy dle § 69 ZP není po uplynutí 6 m�síc� od 
neplatného skon�ení PP limitován modera�ním právem soudu !



P�edpoklady vzniku obecné odpov�dnosti 
zdravotnického pracovníka za škodu dle ZPr

� škodu zp�sobil zdravotnickému za�ízení jeho zam�stnanec, a to 
p�i pln�ní pracovních úkol� nebo v p�ímé souvislosti s ním,

� jednání zdravotnického pracovníka bylo protiprávní, tj. zdravotnický 
pracovník porušil své povinnosti,

� protiprávní jednání bylo zavin�né, tj. došlo k n�mu bu� úmysln�
nebo alespo� z nedbalosti,

� mezi zavin�ným protiprávním jednáním zdravotnického pracovníka 
a vznikem škody na stran� zdravotnického za�ízení existuje 
p�í�inná souvislost



Pln�ní pracovních úkol� a p�ímá souvislost s ním
� výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního pom�ru, jiná

�innost vykonávaná na p�íkaz zam�stnavatele a �innost, která je 
p�edm�tem pracovní cesty.

� �innost konaná pro zam�stnavatele na podn�t odborové organizace, 
rady zam�stnanc�, pop�ípad� zástupce pro oblast BOZP nebo ostatních 
zam�stnanc�, pop�ípad� i �innost konaná pro zam�stnavatele z vlastní
iniciativy, pokud k ní zam�stnanec nepot�ebuje zvláštní oprávn�ní nebo ji 
nekoná proti výslovnému zákazu zam�stnavatele, jakož i dobrovolná
výpomoc organizovaná zam�stnavatelem.

� v p�ímé souvislosti s pln�ním pracovních úkol� jsou úkony pot�ebné k 
výkonu práce a úkony b�hem práce obvyklé nebo nutné p�ed 
po�átkem práce nebo po jejím skon�ení a úkony obvyklé v dob�
p�estávky na jídlo a oddech konané v objektu zam�stnavatele. 
Takovými úkony však nejsou cesta do zam�stnání a zp�t, stravování, 
ošet�ení, pop�ípad� vyšet�ení ve zdravotnickém za�ízení, ani cesta k nim a 
zp�t, pokud není konána v objektu zam�stnavatele. Vyšet�ení ve 
zdravotnickém za�ízení provád�né na p�íkaz zam�stnavatele nebo 
vyšet�ení v souvislosti s no�ní prací, ošet�ení p�i první pomoci a cesta k nim 
a zp�t jsou úkony v p�ímé souvislosti s pln�ním pracovních úkol�.

� za �innost v p�ímé souvislosti s pln�ním pracovních úkol� se považuje též
školení zam�stnanc� zam�stnavatele organizované zam�stnavatelem 
nebo odborovou organizací, pop�ípad� orgánem nad�ízeným 
zam�stnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné p�ipravenosti.



Rozsah náhrady škody - § 257 ZP

Limit 4,5 násobku pr�m�rného výd�lku zam�stnance. Toto 
omezení neplatí, byla-li škoda zp�sobena v opilosti, kterou si 
zam�stnanec sám p�ivodil, nebo po zneužití jiných návykových 
látek.

Byla-li škoda zp�soben úmysln�, m�že zam�stnavatel požadovat 
náhradu i jiné škody.  



Majetková odpov�dnost za zp�sobenou škodu
- odpov�dnost za nespln�ní povinnosti k odvrácení škody

Zam�stnanec je povinen upozornit na hrozící škodu, 
pop�ípad� zakro�it. Zavin�ní spo�ívá minimáln� v 
nedbalosti. K tomu p�istupuje skute�nost, že jde o 
sekundární odpov�dnost, �ili situaci, kdy náhrady 
škody není možné dosáhnout v plném rozsahu jinak, 
zejména p�ímo od šk�dce, nap�íklad proto, že nebyl 
zjišt�n, nebo proto, že zam�stnavatel od n�ho nemohl 
získat náhradu škody v plném rozsahu. Jedná se vždy o 
p�isp�ní k úhrad� škody, nikoliv o plnou náhradu, z 
�ehož vyplývá i omezení výše náhrady škody do výše 
trojnásobku pr�m�rného výd�lku.



Majetková odpov�dnost za zp�sobenou škodu
- odpov�dnost za schodek na sv��ených hodnotách

Okruh funkcí, na které se ve zdravotnictví uzavírají dohody o 
hmotné odpov�dnosti nezahrnuje zdaleka jen kategorii 
zdravotnických pracovník�.

16 Co 86/99 : Pokud zam�stnanci, kte�í mají uzav�ené individuální dohody 
o hmotné odpov�dnosti bez sjednané doložky o spole�né hmotné
odpov�dnosti, byli za�azení na pracovišti, kde pracovali s jinými takto 
odpov�dnými zam�stnanci, neodpovídají za schodek vzniklý na spole�ném 
pracovišti ve výši podíl� vypo�tených podle § 182 ZP, ale odpovídají za 
vzniklý schodek pouze pokud je jim prokázáno, že p�evzali sv��ené
hodnoty, ceniny �i zboží a na t�chto individuáln� p�evzatých hodnotách jim 
vznikl schodek.

R 70/1972: P�edm�tem dohody o hmotné odpov�dnosti mohou být jen 
hodnoty ur�ené k ob�hu, s kterými má zodpov�dný pracovník možnost 
nakládat po celou dobu, po kterou je mu p�edm�t sv��ený.



Majetková odpov�dnost za zp�sobenou škodu
- odpov�dnost za ztrátu sv��ených p�edm�t�

Zvláštní druh odpov�dnosti, který p�ichází v úvahu pouze v p�ípad�, 
kdy zam�stnanec - zdravotník p�evzal na písemné potvrzení nebo 
na základ� dohody 
nástroje, 
ochranné pracovní prost�edky (obuv, brýle, speciální od�v apod.)
pop�. jiné k práci pot�ebné p�edm�ty (notebook, mob. tel. atd.)
které souvisí s výkonem zdravotnického povolání a slouží pouze 
konkrétnímu zdravotnickému pracovníkovi.



D�kuji za pozornost.

bruha@akbr.cz


