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Platnost čestných prohlášení a
lékařských posudků se prodlužuje
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 20020/20201/OVZ) stanovilo, že čestná prohlášení nahrazující pracovnělékařské
posudky vydaná v době nouzového stavu jsou platná po přechodnou
dobu i po ukončení nouzového stavu. Důvodem je, aby zaměstnanci,
kteří jsou na jejich základě způsobilí k výkonu práce, nepozbyli
všichni naráz tuto způsobilost v okamžiku ukončení nouzového
stavu. Platnost lékařských posudků vydaných v době nouzového
stavu byla taktéž prodloužena.

Platnost čestného prohlášení nahrazujícího
posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející
se o zaměstnání
Po skončení nouzového stavu, tedy ode dne 18. května 2020, se platnost čestného
prohlášení vydaného na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března
2020 č. 214 a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020
č. 280 nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se
o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
a) prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne
vyhlášení nouzového stavu, maximálně o 90 dnů ode dne následujícího
po ukončení nouzového stavu, a to u prací zařazených do kategorií první a
druhé podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
b) prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne
vyhlášení nouzového stavu, maximálně o 30 dnů ode dne následujícího
po ukončení nouzového stavu, a to:





u prací zařazených do kategorie práce druhé rizikové, třetí a čtvrté, podle
zákona č. 258/2000 Sb.;
u prací s rizikem ohrožení zdraví podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.,
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve
znění pozdějších předpisů, s výjimkou rizik ohrožení zdraví uvedených v
příloze č. 2 části II bodu 1 a 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., nebo
u prací konaných podle jiných právních předpisů.
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Práce, které nejsou kategorizovány z důvodu nezjištění podmínek uvedených
v ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., se pro potřeby tohoto
mimořádného opatření považují za práce uvedené v bodu b) první odrážce, tedy
za práce zařazené do kategorie práce druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona
č. 258/2000 Sb. a platnost čestného prohlášení se prodlužuje o maximálně 30 dnů.
V těchto lhůtách provede vstupní lékařskou prohlídku dotčené osoby a vydá
lékařský posudek o její zdravotní způsobilosti k práci na žádost zaměstnavatele
poskytovatel pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., nebo
registrující poskytovatel posuzované osoby, je-li k tomu podle zákona č. 373/2011
Sb. nebo jiného právního předpisu oprávněn.
U PRACÍ ZAŘAZENÝCH DO KATEGORIE PRVNÍ A DRUHÉ SE PRODLUŽUJE
PLATNOST ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NAHRAZUJÍCÍHO POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOSTI OSOBY UCHÁZEJÍCÍ SE O ZAMĚSTNÁNÍ MAXIMÁLNĚ O 90 DNŮ

Platnost lékařských posudků o zdravotní
způsobilosti k práci vydávaných na základě
vstupních lékařských prohlídek nebo lékařských
periodických prohlídek
Po ukončení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne
12. března 2020, tedy po 18. květnu 2020, se platnost lékařských posudků o
zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě vstupních lékařských
prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013
Sb. nebo podle jiných právních předpisů, anebo lékařských periodických prohlídek
podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo jiných právních předpisů, jejichž platnost
skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:


prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro
který byla posuzována, je zdravotně způsobilá;



prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro
který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

POKUD BYLA OSOBA ZPŮSOBILÁ S PODMÍNKOU, PLATNOST LÉKAŘSKÝCH
POSUDKŮ ZE ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, JEJICHŽ PLATNOST SKONČILA
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU, SE PRODLUŽUJE O 30 DNŮ OD JEHO SKONČENÍ
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Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci
vydávané na základě mimořádné lékařské prohlídky
Po ukončení nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne
12. března 2020, tedy po 18. květnu 2020, se platnost lékařských posudků o
zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě mimořádné lékařské prohlídky
podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž
platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:
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prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro
který byla posuzována, je zdravotně způsobilá;



prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro
který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.
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Závěrem
Platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o zaměstnání byla prodloužena podle druhu práce o maximálně
90 nebo o 30 dní od skončení nouzového stavu. Také byla prodloužena platnost
lékařských posudků o 90 či o 30 dnů od skončení nouzového stavu, a to podle
závěrů o zdravotní způsobilosti osoby, které se lékařský posudek týkal. Díky
tomuto opatření nepřijdou zaměstnanci o zdravotní způsobilost k práci v jednom
okamžiku a bude možné opětovně zavedené pracovněprávní lékařské prohlídky
rozplánovat do delšího časového období.
V případě potřeby a dotazů jsme Vám rádi k dispozici.
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