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PREDHOVOR 
Mať zdravie je dar. Až sa zdravie vytratí alebo začne oslabovať, dovtedajšie 

starosti sa zdajú byť menšími, malichernejšími, nepodstatnými. Zdravie podmieňuje 
život človeka, a to vo všetkých jeho činnostiach a záujmoch. Zdravie podmieňuje i 
jeho možnosti a schopnosti pracovať. Práca a zdravie sú vo vzájomnej interakcii. 
Prácou dochádza k sociálnemu začleneniu, finančnej sebestačnosti, nájdeniu 
potvrdenia vlastnej užitočnosti či dosiahnutiu osobných ambícií. Práca môže mať 
terapeutické účinky, ale súčasne môže na zdravie pôsobiť nepriaznivo. Rozhodujúca 
je vyváženosť...a nielen tá... 

Prelínajúce sa faktory pracovného prostredia samy o sebe, alebo v kombinácii 
s mimopracovnými vplyvmi či genetickými predispozíciami môžu viesť k vzniku 
chorôb, ktoré dočasne alebo trvale vyradia zamestnanca z jeho dosiaľ vykonávanej 
profesie. Z týchto dôvodov požíva zdravie ako jedna z najdôležitejších hodnôt, nielen 
v pracovnoprávnych vzťahoch, zásadnú právnu ochranu. Zamestnávateľ má 
povinnosť vytvárať bezpečné, zdraviu prospešné pracovné podmienky, zisťovať 
a eliminovať škodlivé vplyvy, prípadne koordinovať ich pôsobenie tak, aby bolo 
zdravie zamestnancov vystavené rozličným hrozbám čo najmenej. Zamestnanec má 
právo garanciu ochrany zdravia v práci požadovať, povinnosť ustanovené pravidlá 
rešpektovať a svoje zdravie a zdravie ostatných zamestnancov chrániť. Teoreticky 
ideálna schéma, ktorá umožňuje predísť závažným ujmám na fyzickom a duševnom 
zdraví. Prakticky, nie vždy je táto schéma naplnená a nie vždy je jej dosiahnutie 
možné. Jedným z pomocných nástrojov k zabezpečeniu ochrany zdravia 
zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 
na prácu, ktorej účelom je zaistiť iba výkon takého druhu práce, na ktorý má 
jednotlivec zdravotné predpoklady.  

Problematika zisťovania zdravotnej, ale aj psychickej spôsobilosti 
zamestnancov na prácu, je témou interdisciplinárnou, v ktorej má zastúpenie nielen 
právna veda, ale tiež medicínske odbory alebo oblasť verejného zdravotníctva. 
Obdobie pandémie síce  rozšírilo viaceré právne aspekty skúmanej oblasti o nové tézy, 
ale súčasne  znemožnilo priame stretnutie jednotlivých odborníkov k osobnej výmene 
poznatkov a k diskusii prezentovaných názorov. Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach sa napriek nepriaznivým okolnostiam rozhodla pristúpiť k ďalšiemu 
posunu v riešení grantového projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku 
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, a usporiadať elektronickú 
formu medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá prebiehala v dňoch 15. až 25. mája 
2020. Výstupom medzinárodnej konferencie je predkladaný zborník vedeckých 
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príspevkov pochádzajúcich od autorov z domáceho i zahraničného prostredia, 
aktívnych prevažne v oblasti pracovného práva. 

 Svojím obsahom deklaruje dôležitosť venovania sa otázkam vzťahujúcim sa 
k ochrane zdravia zamestnancov, a to nielen z číro právneho pohľadu, ale i v kontexte 
jeho nevyhnutnej prepojenosti s inými vednými disciplínami. Veríme, že svojich 
čitateľov zaujme a inšpiruje k ďalšiemu vedeckému skúmaniu. 
 
V Košiciach dňa 8. júla  2020 
                                                                                                                          
                                                                                                          Monika Minčičová  
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Zdravotná spôsobilosť žiakov na prácu v rámci prípravy na 
povolanie1 

 
Health capacity for work of students within their vocational 

training 
 

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. 
 
 

Abstrakt 

Rozhodujúcou podmienkou pre praktickú časť prípravy na povolanie žiakov 
stredných odborných škôl, ako aj pre výkon ich práce v zamestnaní, pre ktoré sa 
pripravovali štúdiom, je zdravotná spôsobilosť na prácu. Článok poukazuje na 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu ako zákonom upravený proces, ktorý 
zabezpečujú zdravotnícki pracovníci, ale s možnými právnymi dôsledkami pre 
žiakov/ absolventov škôl, ako aj pre ich zamestnávateľov. Výrok lekárskeho posudku 
vo vzťahu ku spôsobilosti vykonávania práce v niektorých prípadoch pamätá na 
praktickú možnosť zmeny a vývoja schopnosti vykonávať prácu do budúcna, čomu 
by sa ale mala prispôsobiť právna úprava Zákonníka práce.  

Kľúčové slová: 

zdravotná spôsobilosť žiaka strednej odbornej školy na prácu, lekársky posudok, 
väzba Zákonníka práce na osobitný predpis 

Abstract 

Health capacity for work is a decisive condition of a practical part of secondary 
vocational school pupils' vocational training, as well as of performance of their work 
in employment. The article points to assessment of health capacity for work, which is 
a process regulated by the law and provided by medical staff. This process, however, 
potentially has legal consequences for students/school graduates, as well as for their 
employers. A verdict of a medical review   regarding health capacity for work in some 

                                                 
1 Príspevok bol vypracovaný za finančnej podpory agentúry APVV v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-0002 
Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca  
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príspevkov pochádzajúcich od autorov z domáceho i zahraničného prostredia, 
aktívnych prevažne v oblasti pracovného práva. 

 Svojím obsahom deklaruje dôležitosť venovania sa otázkam vzťahujúcim sa 
k ochrane zdravia zamestnancov, a to nielen z číro právneho pohľadu, ale i v kontexte 
jeho nevyhnutnej prepojenosti s inými vednými disciplínami. Veríme, že svojich 
čitateľov zaujme a inšpiruje k ďalšiemu vedeckému skúmaniu. 
 
V Košiciach dňa 8. júla  2020 
                                                                                                                          
                                                                                                          Monika Minčičová  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

Zdravotná spôsobilosť žiakov na prácu v rámci prípravy na 
povolanie1 

 
Health capacity for work of students within their vocational 

training 
 

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. 
 
 

Abstrakt 

Rozhodujúcou podmienkou pre praktickú časť prípravy na povolanie žiakov 
stredných odborných škôl, ako aj pre výkon ich práce v zamestnaní, pre ktoré sa 
pripravovali štúdiom, je zdravotná spôsobilosť na prácu. Článok poukazuje na 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu ako zákonom upravený proces, ktorý 
zabezpečujú zdravotnícki pracovníci, ale s možnými právnymi dôsledkami pre 
žiakov/ absolventov škôl, ako aj pre ich zamestnávateľov. Výrok lekárskeho posudku 
vo vzťahu ku spôsobilosti vykonávania práce v niektorých prípadoch pamätá na 
praktickú možnosť zmeny a vývoja schopnosti vykonávať prácu do budúcna, čomu 
by sa ale mala prispôsobiť právna úprava Zákonníka práce.  

Kľúčové slová: 

zdravotná spôsobilosť žiaka strednej odbornej školy na prácu, lekársky posudok, 
väzba Zákonníka práce na osobitný predpis 

Abstract 

Health capacity for work is a decisive condition of a practical part of secondary 
vocational school pupils' vocational training, as well as of performance of their work 
in employment. The article points to assessment of health capacity for work, which is 
a process regulated by the law and provided by medical staff. This process, however, 
potentially has legal consequences for students/school graduates, as well as for their 
employers. A verdict of a medical review   regarding health capacity for work in some 

                                                 
1 Príspevok bol vypracovaný za finančnej podpory agentúry APVV v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-0002 
Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca  
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cases counts with a possibility of change and development of capacity for work in the 
future. The legal regulation of the Labor Code should adapt to this. 

Key words: 

health capacity for work of a secondary vocational school student, medical review, 
link between the Labor Code and a special regulation 

ÚVOD 

Spôsobilosť vykonávať prácu, na ktorú sa mladý človek odborným 
vzdelávaním pripravuje na povolanie nezávisí iba od získania kvalifikácie, ale aj od 
zdravotného stavu jednotlivca. Právny poriadok kladie zásadné požiadavky na 
pracovné podmienky zamestnancov  vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Zdravie zamestnancov poníma ako významnú hodnotu, ako predmet 
ochrany v pracovnom práce. Zdravotná spôsobilosť sa vyžaduje pri uzatváraní 
pracovného pomeru po absolvovaní stredných odborných škôl, ale aj pre výkon práce 
pri praktickom vyučovaní žiakov v procese štúdia. Jej nedostatok sa spája 
s následkami, predvídanými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ovplyvňuje 
aj samotnú existenciu pracovnoprávneho vzťahu. 

1  PRACOVNOPRÁVNE ASPEKTY PRÍPRAVY ŽIAKOV                         
NA POVOLANIE 

Do predmetu úpravy Zákonníka práce (ďalej aj ZP) patria i právne vzťahy 
podľa ust. §53 medzi žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa 
a zamestnávateľským subjektom v prípadoch spojených s výkonom práce. Jeden 
z nich je založený zmluvným typom – zmluvou o budúcej pracovnej zmluve, základ 
ktorej je obsiahnutý v § 50a Občianskeho zákonníka a s ohľadom na subsidiárnu 
pôsobnosť Občianskeho zákonníka uplatniteľný i pre oblasť pracovnoprávnych 
vzťahov. Na to nadväzuje uzatvorenie klasickej pracovnej zmluvy medzi 
zamestnávateľom a žiakom/absolventom strednej odbornej školy alebo žiakom 
odborného učilišťa (ďalej žiak/absolvent  strednej odbornej školy). K jej uzatvoreniu 
sa zamestnávateľ zaväzuje už predtým, priamo v zmluve o budúcej pracovnej zmluve, 
avšak na obsah pracovnej zmluvy s absolventom strednej odbornej školy  Zákonník 
práce kladie zvýšené nároky v porovnaní s pracovnou zmluvou v iných, štandardných 
prípadoch.  

Medzi uzatvorením zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so žiakom 
a uzatvorením pracovnej zmluvy plynie obdobie prípravy na povolanie, kedy žiak 
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov študuje vzdelávací program príslušného odboru 
vzdelávania na strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti.2 Výkon mnohých 
povolaní, na ktoré sa žiaci pripravujú, je založený viac alebo menej na fyzickej práci, 
na ktorú musia byť spôsobilí i zdravotne. Zdravotný stav žiakov tak  ovplyvňuje obsah 
záväzku budúceho pracovného pomeru medzi nimi a zamestnávateľmi. Podľa ust. § 
53 ods. 1 ZP môžu byť určité negatívne aspekty  v zdravotnom stave zákonným 
dôvodom pre neuzatvorenie pracovnej zmluvy, a to aj napriek záväzku 
zamestnávateľa tak urobiť, vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej pracovnej zmluve. 
Zdravotná spôsobilosť je na jednej strane významnou požiadavkou pre výkon závislej 
práce zamestnanca sledujúc ochranu zdravia pri práci, elimináciu rizík jeho 
poškodenia, udržania zdravia, ale i predpokladom zvyšovania efektivity práce. Na 
druhej strane, zdravotná nespôsobilosť žiaka/absolventa vykonávať prácu 
zodpovedajúcu získanej kvalifikácii predstavuje dovolenú prekážku založenia 
pracovného pomeru s druhom práce, pre ktorú žiak získal kvalifikáciu.  

Zákonodarca, sledujúc zásadný cieľ – chrániť zdravie fyzických osôb pri 
výkone závislej práce v pracovnoprávnych vzťahoch, vo viacerých prípadoch uložil 
zákonný príkaz zamestnávateľovi rešpektovať zdravotný stav zamestnancov doložený 
a preukázaný raz lekárskou správou od ošetrujúceho lekára, inokedy lekárskym 
posudkom.3 Osobitne právne dôležitým je hodnotenie zdravotného stavu jednotlivca 
ako výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu. No nie každé preukázanie 
úrovne (kvality) zdravotného stavu v pracovnoprávnych vzťahoch postačuje ako 
právny základ pre zmenu obsahu právneho vzťahu spočívajúcu napríklad v povinnosti 
zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu alebo v oprávnení uplatniť voči 
nemu okamžité skončenie pracovného pomeru. Avšak posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti zamestnanca na prácu je v zmysle s ust. § 30e zákona č. 355/2007 Z. z..  
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej zákon o ochrane verejného zdravia) dvojzložkový proces skúmania a 
inkorporuje v sebe i hodnotenie zdravotného stavu. Zdravotná spôsobilosť je 
komplexom záverov vychádzajúcich jednak z výsledkov lekárskej preventívnej 

                                                 
2 Do kategorizácie stredných škôl nie sú zahrnuté stredné odborné učilištia, ktoré však boli jedným z druhov stredných 
škôl podľa už zrušeného zák. č. 29/1984 Zb. o základných a stredných školách (podľa ust. § 7 ods. 3 posledne 
menovaného zákona išlo o stredné odborné učilištia, gymnáziá, stredné odborné školy). Odborné učilište patrí 
v sústave škôl medzi školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zriaďuje sa pre deti 
alebo žiakov so zdravotných znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a odbornú prípravu na výkon nenáročných 
pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 
zdravotným postihnutím. Súčasťou odborného vzdelávania je praktické vyučovanie (§ 100 ods. 1, 2 školského 
zákona). Absolvovaním odborného učilišťa získava žiak nižšie stredné odborné vzdelanie (ust. § 16 ods. 4, písm. 
a) školského zákona). 
3 V procese realizácie práva nie sú ojedinelé prípady zamieňania si lekárskych správ a lekárskych posudkov. Odborná 
literatúra poukazuje na význam a nevyhnutnosť dodržiavania požiadavky predloženia správneho, zákonom 
požadovaného druhu dokumentu s predpísanými formálnymi i obsahovými zákonnými požiadavkami. Pozri napr.: 
ŠVEC, M., OLŠOVSKÁ, A. Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve. In:  Právo a manažment v 
zdravotníctve, č. 2, 2014. Dostupné na internete: www.aspi.sk   
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nemu okamžité skončenie pracovného pomeru. Avšak posúdenie zdravotnej 
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2 Do kategorizácie stredných škôl nie sú zahrnuté stredné odborné učilištia, ktoré však boli jedným z druhov stredných 
škôl podľa už zrušeného zák. č. 29/1984 Zb. o základných a stredných školách (podľa ust. § 7 ods. 3 posledne 
menovaného zákona išlo o stredné odborné učilištia, gymnáziá, stredné odborné školy). Odborné učilište patrí 
v sústave škôl medzi školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zriaďuje sa pre deti 
alebo žiakov so zdravotných znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a odbornú prípravu na výkon nenáročných 
pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 
zdravotným postihnutím. Súčasťou odborného vzdelávania je praktické vyučovanie (§ 100 ods. 1, 2 školského 
zákona). Absolvovaním odborného učilišťa získava žiak nižšie stredné odborné vzdelanie (ust. § 16 ods. 4, písm. 
a) školského zákona). 
3 V procese realizácie práva nie sú ojedinelé prípady zamieňania si lekárskych správ a lekárskych posudkov. Odborná 
literatúra poukazuje na význam a nevyhnutnosť dodržiavania požiadavky predloženia správneho, zákonom 
požadovaného druhu dokumentu s predpísanými formálnymi i obsahovými zákonnými požiadavkami. Pozri napr.: 
ŠVEC, M., OLŠOVSKÁ, A. Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve. In:  Právo a manažment v 
zdravotníctve, č. 2, 2014. Dostupné na internete: www.aspi.sk   
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prehliadky vo vzťahu k práci, ako aj zo zhodnotenia zdravotného rizika z expozície 
niektorým z faktorov práce a pracovného prostredia. 

Zdravotnej spôsobilosti na prácu sa v pracovnom práve prikladá zásadný 
význam počnúc už predzmluvnými pracovnoprávnymi vzťahmi. Zamestnávateľ je 
viazaný zákonným príkazom rešpektovať preukázanú zdravotnú spôsobilosť fyzickej 
osoby uchádzajúcej sa o prácu v prípadoch, keď osobitný predpis zdravotnú 
spôsobilosť vyžaduje (ust. § 41 ods. 2 ZP). Pri zaraďovaní zamestnancov na výkon 
práce musí zamestnávateľ rešpektovať ich zdravotný stav, najmä výsledok posúdenia 
zdravotnej spôsobilosti na prácu v zmysle ust. § 6 ods. 1, písm. o) zák. č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, alebo zákon o BOZP). Z formulácie 
normatívneho znenia zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s dôrazom na 
slovo „najmä“ vyplýva, že zákon rozlišuje zohľadnenie aktuálneho zdravotného stavu 
zamestnanca od preukázania zdravotnej spôsobilosti na prácu. Ako konštatuje M. 
Seilerová: „Zaraďovanie zamestnancov na výkon práce iba podľa ich zdravotného 
stavu nezohľadňuje skutočnosť, či vykonávaná práca a pracovné prostredie zdravie 
zamestnanca nemôžu ďalej ohroziť.“4 Zdravotná spôsobilosť na prácu a jej prípadné 
obmedzenia, zistené objektívnym skúmaním a posúdením zdravotného stavu 
i hodnotením zdravotného rizika faktorom práce a pracovného prostredia ako 
významné právne skutočnosti ovplyvňujú ďalšiu existenciu práv a povinností 
účastníkov pracovnoprávneho vzťahu a zaväzujú zamestnávateľa ku právom 
predvídanému správaniu, napríklad ku preradeniu zamestnanca na inú vhodnú prácu 
(ust. § 55 ods. 2, písm. a) – c) ZP). Dokonca bývajú dôvodom pre skončenie 
pracovného pomeru.  

Aj ustanovenie § 53 ods. 1 Zákonníka práce prepája uzatvorenie pracovnej 
zmluvy, a teda aj následný výkon závislej práce absolventa strednej odbornej školy 
s podmienkou zdravotnej spôsobilosti. Inak povedané, absenciu zdravotnej 
spôsobilosti žiaka na prácu zodpovedajúcu získanej kvalifikácii zákon formuluje ako 
dôvod pre možnosť odmietnuť uzatvoriť pracovnú zmluvu, a teda nezaložiť pracovný 
pomer zamestnávateľa s ním. Zákon však, na rozdiel od niektorých iných ustanovení 
reflektujúcich zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu (§ 55 ZP, § 98 ZP a i.) 
neformuluje priamo požiadavku predloženia lekárskeho posudku. Na druhej strane, 
pojem „zdravotná spôsobilosť na prácu“ je zaužívaným a ustáleným pojmom 
označujúcim súhrn javov, činností a ich výsledku, obsahovo vymedzených všeobecne 
záväzným právnym predpisom (zákonom o ochrane verejného zdravia) a spája sa 

                                                 
4 SEILEROVÁ, M. Ochrana zdravia pedagogických pracovníkov a ich zdravotná spôsobilosť. In: Olšovská, A., Švec, 
M., Horecký, J. (eds).  Sine amicitia vitam est nullam. Pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. Leges, Praha, 2019, s. 
194. ISBN 978-80-7502-394-0 
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s procesom posudkovej činnosti. Preto zastávame názor, že zdravotná nespôsobilosť 
žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním 
učebného odboru alebo študijného odboru, nemôže byť preukázaná iba lekárskou 
správou od ošetrujúceho lekára, ale musí byť preukázaná lekárskym posudkom. 
V opačnom prípade by sa zákonodarca zrejme oprel o formuláciu, že zdravotný stav 
žiaka nedovoľuje vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii. V takom prípade ale 
zistený zdravotný stav nemusí byť nemenný a výsledok jeho zistenia pre účely 
dotknutého ustanovenia Zákonníka práce by sa mohol o nejaký čas aj zmeniť 
a umožniť žiakovi výkon tejto práce. Zákonodarca však mapuje situáciu 
bezprostredne alebo v krátkom čase po ukončení štúdia, kedy zamestnávateľ má 
a chce splniť svoj záväzok zo zmluvy o budúcej pracovnej zmluve a uzatvoriť 
pracovnú zmluvu. Preto potrebuje disponovať zásadným stanoviskom o zdravotnom 
stave, preukazujúcom zdravotnú dispozíciu  z hľadiska spôsobilosti na výkon práce, 
na ktorú sa žiak pripravoval. A to vyjadruje iba lekársky posudok.   

Možno konštatovať, že právna povinnosť zamestnávateľa uzavrieť pracovnú 
zmluvu so žiakom po ukončení strednej odbornej školy, ak ten nespĺňa zdravotnú 
spôsobilosť na prácu, na ktorú získal kvalifikáciu, je na prvý pohľad zákonným 
znením oslabená, lebo zákonodarca použil slová „...môže zamestnávateľ 
odmietnuť...“ Ale v konečnom dôsledku je neuzatvorenie pracovnej zmluvy jediným 
možným východiskom z danej situácie, čo sprísňuje požiadavky na správanie sa 
zamestnávateľa voči žiakovi/absolventovi, ktorý s ním zamýšľa uzatvoriť pracovný 
pomer.  Súčasné znenie ust. § 53 v štvrtej vete, týkajúce sa zdravotnej nespôsobilosti 
žiaka, vyznieva ako dispozitívne pravidlo, umožňujúce zamestnávateľovi  uplatniť 
svoju vôľu. Ak by sme ho v takomto zmysle vnímali, nekorešpondovalo by 
s normatívnym znením ustanovenia zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
– ako je uvedené nižšie. Zamestnávateľ má nepochybne so žiakom (absolventom) 
možnosť v pracovnej zmluve dojednať aj iný druh práce mimo rámca získanej 
kvalifikácie, ak sa na tom obidvaja dohodnú.  Vzhľadom k situácii to bude spravidla 
nekvalifikovaná práca, keďže mladý absolvent strednej odbornej školy najčastejšie 
nedisponuje inou kvalifikáciou než tou, ktorej vzdelávací program študoval. Preto 
tieto prípady bývajú skôr zriedkavé.  

Rešpektujúc zákaz prideľovania práce, resp. zákaz zaraďovania zamestnancov 
na prácu, ktorá nezodpovedá ich zdravotnému stavu, najmä s ohľadom na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa ust. § 6 ods. 1, písm. o) zákona 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zamestnávateľ nie je oprávnený pracovnú 
zmluvu na druh práce korešpondujúci so získanou kvalifikáciou uzatvoriť. S ohľadom 
na okolnosti môžeme zákonodarcovi odporučiť  dôraznejšie a výstižnejšie upraviť 
jeho úmysel a formulovať v Zákonníku práce nemožnosť (zákaz) uzatvorenia 
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prehliadky vo vzťahu k práci, ako aj zo zhodnotenia zdravotného rizika z expozície 
niektorým z faktorov práce a pracovného prostredia. 
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normatívneho znenia zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s dôrazom na 
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obmedzenia, zistené objektívnym skúmaním a posúdením zdravotného stavu 
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pomer zamestnávateľa s ním. Zákon však, na rozdiel od niektorých iných ustanovení 
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pojem „zdravotná spôsobilosť na prácu“ je zaužívaným a ustáleným pojmom 
označujúcim súhrn javov, činností a ich výsledku, obsahovo vymedzených všeobecne 
záväzným právnym predpisom (zákonom o ochrane verejného zdravia) a spája sa 
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pracovnej zmluvy pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu 
získanej kvalifikácii, k čomu sa zamestnávateľ zaviazal v zmluve o budúcej 
pracovnej zmluve. Takto formulovaný imperatívny príkaz by, podľa nášho názoru, 
posilňoval spoločenský záujem na ochrane zdravia zamestnancov.  

2  POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU 
U ŽIAKOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL 

K tomu, aby zamestnávateľ využil svoju možnosť odmietnuť uzatvoriť 
pracovnú zmluvu so žiakom pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu 
zodpovedajúcu kvalifikácii podľa ust. § 53 ods. 1, piata veta, potrebuje mať vedomosť 
o zdravotnej nespôsobilosti žiaka. Žiak by ju mal preukázať, pretože Zákonník práce 
výsledku deklarujúcemu zdravotnú spôsobilosť prisudzuje charakter významnej 
právnej skutočnosti. V tejto súvislosti je pochopiteľne celospoločensky žiadúce 
zhodnotenie zdravotného stavu žiaka vo vzťahu k práci, na ktorú získal kvalifikáciu 
odbornou autoritou, ktorá má oprávnenie konštatovať zdravotnú spôsobilosť alebo 
zdravotnú nespôsobilosť na konkrétny druh práce. Zákonník práce explicitne 
neurčuje, či žiak má predložiť lekársku správu, lekárske potvrdenie alebo lekársky 
posudok. Pripomenieme, že pri niektorých iných právnych aspektoch 
pracovnoprávneho vzťahu, spojených s aktivitou príslušného lekára, Zákonník práce 
presne pomenúva druh lekárskeho vyjadrenia, napr. lekársky posudok pri preradení na 
inú prácu (§ 55 ZP), pri povinnosti vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok 
tehotných žien, dojčiacich žien a matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, 
lekárske potvrdenie – napr. pri definícii tehotnej zamestnankyne v ust. § 40 ods. 6 ZP, 
pri zabezpečení stravovania zo zdravotných dôvodov (§ 152 ods. 6 ZP).  

Súdiac podľa formulácie ust. § 53 ods. 1 „...môže odmietnuť...pre zdravotnú 
nespôsobilosť žiaka“, záver hodnotenia - vyjadrenia lekára o zdravotnej 
nespôsobilosti tak, aby táto skutočnosť bola spôsobilá ovplyvniť vznik, zmenu alebo 
zánik pracovnoprávneho vzťahu, napĺňa lekársky posudok. A. Olšovská a M. Švec sa 
domnievajú, že „napriek odlišne používaným pojmom v oblasti pracovného práva, t. 
j. lekárskeho posudku a lekárskeho potvrdenia, obsahovo oba nadobúdajú na účely 
pracovného práva rovnaký význam, preto aj ich vydanie a následný obsah by mal 
zodpovedať požiadavkám na objektívne posúdenie zdravotného stavu pacienta – 
zamestnanca.“5  

Lekárske potvrdenie (lekárska správa) o nespôsobilosti vykonávať určitú 
prácu, ktoré v mnohých prípadoch zamestnanci predkladajú zamestnávateľom, nie je 

                                                 
5 OLŠOVSKÁ, A., ŠVEC, M.  Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve. In:  Právo a manažment v 
zdravotníctve, č. 2, 2014 
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spôsobilé vyvolať žiadané právne účinky na obsah alebo trvanie pracovného pomeru. 
Možno vychádzať z toho, že žiadny predpis neupravuje obsahové náležitosti 
lekárskeho potvrdenia na rozdiel od lekárskeho posudku podľa zákona o ochrane 
verejného zdravia (ust. § 30f). Záver lekárskeho posudku konštatuje buď zdravotnú 
spôsobilosť na výkon posudzovanej práce alebo spôsobilosť na výkon posudzovanej 
práce s dočasným obmedzením, prípadne dlhodobú nespôsobilosť na výkon 
posudzovanej práce.  Ako vyplýva z ustálenej judikatúry súdov, ak bol zdravotný 
posudok vydaný v súlade s právnymi predpismi, nepodlieha z hľadiska svojho obsahu 
preskúmaniu súdom v konaní začatom na návrh zamestnanca podľa § 77  a nasl.  
Zákonníka práce  a súd z takéhoto rozhodnutia vychádza.6 Podľa záveru súdu v konaní 
5 Cdo 237/2007  dlhodobo nespôsobilým vykonávať doterajšiu prácu je zamestnanec 
nielen vtedy,  ak zákon zakazuje,  aby vykonával určitú prácu,  ktorú nemôže 
dlhodobo vykonávať,  ale aj vtedy,  ak podľa lekárskeho posudku s ohľadom na svoj 
zdravotný stav, nemôže vykonávať určitú prácu,  ktorá bola dohodnutá v pracovnej 
zmluve.  Dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti môže však vzniknúť aj v krátkom 
čase v závislosti od závažnosti poškodenia zdravia zamestnanca.  Táto dlhodobá strata 
zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce zo strany zamestnanca musí byť však 
podložená lekárskym posudkom. 

Podľa ust. § 30 ods. 1, písm. f) zákona o ochrane verejného zdravia je 
povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu vo vymedzených prípadoch, pričom za zamestnanca v zmysle 
tohto zákona sa považuje aj žiak strednej odbornej školy pri praktickom vyučovaní 
(ust. § 2 ods. 1, písm. zb). Povinnosť zamestnanca (rozumej aj žiaka) podrobiť sa  
preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci (ďalej aj LPP) je imanentnou 
obsahovou súčasťou ust. § 12 ods. 2 písm. i) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. Lekár, vykonávajúci lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci tieto 
vykoná tým zamestnancom, ktorých zoznam mu zamestnávateľ predloží.  

Výkon LPP vo vzťahu k práci spadá do výkonu  pracovnej zdravotnej služby, 
náplňou ktorej sú: dohľad na pracovnými podmienkami u zamestnávateľa, 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci a poradenská činnosť v oblasti ochrany zdravia pri práci 
(ust. § 30a, ods. 2 zákona o ochrane verejného zdravia). Zákon však umožňuje 
vykonávať LPP vo vzťahu k práci i ďalším lekárom, resp. zdravotníkom, no ich 
výpočet a bližšie podrobnosti by znamenali odbočenie od ťažiskovej témy príspevku.  

                                                 
6 Rozhodnutie NS SR č. 5 Cdo 237/2007 z 10.12.2008 
Dostupné na internete: https://ispis.sk/judikatura/5Cdo237/2007  
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/8658_subor.pdf Najvyšší súd 5 Cdo 237/2007 Slovenskej republiky 
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5 OLŠOVSKÁ, A., ŠVEC, M.  Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve. In:  Právo a manažment v 
zdravotníctve, č. 2, 2014 
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spôsobilé vyvolať žiadané právne účinky na obsah alebo trvanie pracovného pomeru. 
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6 Rozhodnutie NS SR č. 5 Cdo 237/2007 z 10.12.2008 
Dostupné na internete: https://ispis.sk/judikatura/5Cdo237/2007  
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/8658_subor.pdf Najvyšší súd 5 Cdo 237/2007 Slovenskej republiky 
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Účelom posudzovacej činnosti v rámci lekárskych preventívnych prehliadok vo 
vzťahu k práci je zisťovať zmeny zdravotného stavu s osobitným zameraním na 
príznaky počiatočných štádií ochorenia vo vzťahu ku konkrétnej pracovnej činnosti, 
ktorú zamestnanec vykonáva (alebo žiak má vykonávať), a taktiež zisťovanie 
rizikových faktorov zdravia, ktoré sú kontraindikované pre zaradenie zamestnanca na 
možný druh práce. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorého výstupom 
je lekársky posudok, však nie je zákonom predpísané pre každého zamestnanca alebo 
uchádzača o zamestnanie. 

V súvislosti s posudzovaním zdravotného stavu žiakov/absolventov stredných 
odborných škôl pri uzatváraní pracovného pomeru na prácu, pre ktorú získali 
kvalifikáciu, je podstatné vymedziť okruhy žiakov v pozícii uchádzačov o 
zamestnanie, o ktorých zákon na ochranu verejného zdravia uvažuje ako o povinných 
subjektoch pre podrobenie sa posúdeniu zdravotného stavu. Medzi posudzovacou 
činnosťou a medzi výkonom pracovnej činnosti musí byť vzájomná súvislosť. 
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť LPP vo vzťahu k práci sa týka žiakov, resp. 
uchádzačov o zamestnanie, v prípadoch, keď majú vykonávať práce zaradené do 
tretej alebo štvrtej kategórie, ako aj v prípadoch, keď zdravotnú spôsobilosť na prácu 
vyžaduje osobitný predpis. Ako už bolo uvedené vyššie, posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z 
expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej 
prehliadky vo vzťahu k práci. U prác zaradených do prvej alebo druhej kategórie 
prehliadky nie sú povinné, ale zamestnávateľ môže využiť možnosť ich zabezpečiť 
podľa ust. § 30e zákona na ochranu verejného zdravia. Môžu prichádzať do úvahy, 
keď to dohodli sociálni partneri v kolektívnej zmluve alebo keď zamestnávateľ určil 
profesie a pracoviská po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom. 
V týchto prípadoch je LPP vo vzťahu k práci povinná aj pre uchádzačov 
o zamestnanie. Ak by žiak u zamestnávateľa mal pracovať aj v noci, je povinnosťou 
zamestnávateľa mu zabezpečiť LPP vo vzťahu k práci v zmysle ust. § 98 ods. 3 
Zákonníka práce. Prvýkrát to je pred zaradením na nočnú prácu, potom pravidelne, 
najmenej raz za rok, ale aj kedykoľvek pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom 
nočnej práce. To isté sa vzťahuje na prípady, ak o to požiada tehotná žena, matka do 
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.  

3  OSOBITOSTI POSÚDENIA SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU 
U ŽIAKOV VO VEKU MLADISTVÝCH 

Žiak strednej odbornej školy je po jej ukončení spravidla už plnoletý. Nemožno 
však vylúčiť, že predovšetkým pri štúdiu učebných odborov v strednom odbornom 
učilišti po jeho ukončení bude žiak/absolvent vo veku mladistvého. Táto skutočnosť 
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nemá vplyv na jeho pracovnoprávnu spôsobilosť, na spôsobilosť uzatvoriť pracovnú 
zmluvu, ale ovplyvňuje práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní 
pracovného pomeru. Spoločenský záujem na zvýšenej ochrane zdravia mladistvých 
zamestnancov sa zreteľne premieta do zákazu  zamestnávať mladistvého zamestnanca 
prácou, na ktorú získal kvalifikáciu v prípade, že  (okrem iných dôvodov uvedených 
v ust. § 174 ods. 3 ZP) podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho zdravie. Súčasne je 
zamestnávateľ viazaný povinnosťou poskytnúť mu inú primeranú prácu 
zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii, a to až dovtedy, kým bude mladistvý 
zamestnanec môcť túto prácu vykonávať. Tento zákonný imperatív zaväzuje 
zamestnávateľa ku správaniu, ku ktorému by zrejme nepristúpil a ani by pristúpiť 
nechcel, keby nemal záver lekárskeho posudku. Záver lekárskeho posudku môže 
obsahovať iba tri výroky. Ak odhliadneme od pozitívneho, ktorým sa osoba považuje 
za zdravotne spôsobilú vykonávať posudzovanú prácu, zostáva jeden relatívne 
negatívny (zdravotne spôsobilý s dočasným obmedzením) a jeden úplne negatívny 
(zdravotne nespôsobilý vykonávať posudzovanú prácu). Právna norma upravujúca 
obsah lekárskeho posudku neponúka inú možnosť. Záver posudku konštatujúci 
spôsobilosť na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením, ktorý sa uvádza 
v novšej odbornej literatúre, zodpovedal právnemu stavu iba do prijatia zákona č. 
289/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon na ochranu verejného zdravia. 
V súčasnosti nemá oporu v zákone.7  

V súvislosti s právnou normou ukladajúcou zamestnávateľovi právne 
povinnosti voči mladistvému zamestnancovi však Zákonník práce v ust. § 174 
nepoužil niektorú z formulácií upravujúcich záver lekárskeho posudku, ale odkazuje 
na lekársky posudok, na základe ktorého práca ohrozuje zdravie zamestnanca (žiaka). 
Pomocou výkladových metód v práve možno dôjsť k záveru, že ak konkrétna práca 
ohrozuje zdravie, nie je vhodné a s ohľadom na ochranu zdravia ani žiaduce, aby ju 
osoba vykonávala. Domnievame sa, že tento stav nemusí byť nemenný a že jej 
zdravotný stav sa môže zlepšiť (ale i zhoršiť). S možnosťou zlepšenia zdravotného 
stavu počíta i Zákonník práce zakotvujúc povinnosť zamestnávateľa poskytnúť 
zamestnancovi inú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno kvalifikácii až dovtedy, kým 
prácu, na ktorú získal kvalifikáciu, bude môcť vykonávať. Máme za to, že v danom 
prípade, s ohľadom na okolnosti prípadu, by lekársky posudok mal v závere 
obsahovať výrok o zdravotnej nespôsobilosti na posudzovanú prácu s dočasným 
obmedzením (čo umožňuje zákon na ochranu verejného zdravia).  

Inou otázkou je podrobenie sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu 
k práci u mladistvého absolventa stredného odborného učilišťa, ktorý má uzatvoriť 

                                                 
7 Viď napr. ŠVEC, M., TOMAN, J. a kol.: Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2019, s. 516.  
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7 Viď napr. ŠVEC, M., TOMAN, J. a kol.: Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2019, s. 516.  
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pracovnú zmluvu so zamestnávateľom na základe záväzku zo zmluvy o budúcej 
pracovnej zmluve. Pochybnosti vyvoláva rešpektovanie príkazu zamestnávateľa 
a povinnosti zamestnanca podrobiť sa lekárskej prehliadke, a to z dôvodu možného 
výskytu neudelenia informovaného súhlasu  fyzickej osoby s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
V štandardnej situácii, ak odhliadneme od osobitných prípadov, kedy sa v zmysle 
tohto zákona informovaný súhlas nevyžaduje, ku vykonaniu preventívnej lekárskej 
prehliadky vo vzťahu k práci udeľuje za mladistvého absolventa informovaný súhlas 
jeho zákonný zástupca. Úplne nemožno vylúčiť prípad, keď zákonný zástupca bude 
mať nejaký dôvod pre neudelenie súhlasu. Dôsledkom toho bude skutočnosť, že 
mladistvý poruší zákonnú povinnosť podrobiť sa lekárskej prehliadke, aj keď 
porušenie právnej povinnosti ani v najmenšom sám nezavinil. Zamestnávateľ 
nedisponuje právnymi prostriedkami, aby zabezpečil, že sa mladistvý prehliadke 
podrobí. V súvislosti s odlišnou a nekorešpondujúcou úrovňou subjektívnych práv 
podľa zmienených právnych predpisov bola navrhovaná novelizácia zákona 
o zdravotnej starostlivosti, aby sa informovaný súhlas zamestnanca (uchádzača) 
nevzťahoval na výkon lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. K tomu 
však nedošlo z dôvodu prednosti Dohovoru o ľudských právach a o biomedicíne 
z roku 1997 (oznámenie MZV SZ č. 40/2000 Z. z.), ktorý ako medzinárodná zmluva 
garantuje vyšší rozsah práv fyzickej osobe – pacientovi než zákon, a to bez ohľadu na 
jeho postavenie zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie.8 

ZÁVER 

Pracovnoprávne aspekty žiakov stredných odborných škôl a odborných učilíšť, 
upravené Zákonníkom práce, sa vyznačujú špecifikami vzhľadom k tomu, že žiaci 
nemajú postavenie zamestnancov, ale ich odborná príprava na povolanie nesie 
niektoré aspekty výkonu závislej práce, no predovšetkým smeruje k uzatvoreniu 
pracovného pomeru. Počas prípravy na povolanie, osobitne počas praktického 
vyučovania, sú právnymi normami chránení pred možnými negatívnymi vplyvmi 
pracovného prostredia. Výkon práce počas prípravy na povolenie, ale i práca, ktorú 
má následne žiak v pracovnom pomere vykonávať, musia zodpovedať jeho 
zdravotnému stavu, no hlavne zdravotnej spôsobilosti na prácu.  

Analýzou sémantického charakteru sme poukázali na určite diskrepancie medzi 
právnou úpravou Zákonníka práce vo vzťahu k osobitným právnym predpisom 
(zákonu o BOZP, zákonu o ochrane zdravia). Práve vo vzťahu k osobitnej skupine 
vykonávateľov práce, na ktorú sme sa zamerali, teda na žiakov pripravujúcich sa na 

                                                 
8 Bližšie o probléme pojednáva KOTIRA, P.: Problematika posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca po 
prijatí zákona č. 204/2014 Z. z. Dostupné na internete: www.epi.sk  
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budúce povolanie, môže posúdenie zdravotnej spôsobilosti pôsobiť diskvalifikačne na 
trhu práce. V tejto súvislosti je dôležité vnímať aj emočnú súvislosť spočívajúcu v 
tom, že od výberu profesie (kvalifikácie) a niekoľkými rokmi štúdia sa môže 
negatívne posúdenie zdravotného stavu vzhľadom na právne dôsledky vo vzťahu 
k možnosti vykonávať prácu stať osobnou prehrou aj napriek objektívnym príčinám. 
Vážnosť posúdenia zdravotnej spôsobilosti vo väzbe na dikciu ust. § 53 ZP....„...môže 
odmietnuť...pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka“, je pre posudzovaný subjekt práva, 
v našom prípade žiaka strednej odbornej školy pro futuro rozhodujúci a rečníckym 
vyjadrením osudový, nakoľko môže ovplyvniť vznik, zmenu alebo zánik 
pracovnoprávneho vzťahu. 

Právna povinnosť zamestnávateľa zamestnávať žiaka/absolventa v súlade 
s jeho zdravotným stavom kladie zvýšené požiadavky i na právne možnosti výrokov 
lekárskych posudkov deklarujúcich spôsobilosť alebo nespôsobilosť vykonávať 
prácu, na ktorú sa žiak pripravoval. Pracovnoprávne aspekty výkonu práce žiakov 
upravené Zákonníkom práce, reflektujúce zdravotnú spôsobilosť  pre výkon práce, 
majú byť v súlade s osobitným právnym predpisom upravujúcim obsah lekárskych 
posudkov. Tento aspekt by si žiadal ďalšie vyprecizovanie právneho jazyka  
legislatívnej úpravy týkajúcej sa právnych povinností či možností zamestnávateľa tak, 
aby sa táto zladila s obsahom výroku lekárskeho posudku o spôsobilosti vykonávať 
prácu, na ktorú sa žiak/absolvent strednej odbornej školy pripravoval.   
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Abstrakt 

Predložený príspevok sa zaoberá právnou úpravou zdravotnej spôsobilosti 
zamestnanca podľa zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Autorka predloženého 
príspevku sa snaží pojem zdravotnej spôsobilosti definovať, kategorizovať ho 
a zoberať sa jednotlivými zmienkami o zdravotnej spôsobilosti vo vzájomných 
súvislostiach uvedených v Zákonníku práce. Tými sú napríklad požiadavka na určitú 
kvalitu zdravotnej spôsobilosti v prípade práce v noci, či požiadavka zdravotnej 
spôsobilosti v prípadne práce mladistvých. V poslednom rade sa autorka príspevku 
zaoberá aj stratou zdravotnej spôsobilosti a dopadmi, ktoré môže mať na pracovný 
pomer. 
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Abstract 

The submitted paper deals with the legal regulation of the employee's medical fitness 
according to Act No. 311/2001, the Labour Code, as subsequently amended. The 
author of the presented paper strives for definition and categorization of the concept 
of medical fitness and dealing with individual references to medical fitness in the 
mutual context specified in the Labour Code. These are, for example, the requirement 
for a certain quality of medical fitness in case of night work, or the requirement of 
medical fitness in case of juvenile work. Last but not least, the author also deals with 
the loss of medical fitness and the impact it can have on the employment relationship 
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ÚVOD 

Zamestnanec v rámci pracovnoprávneho vzťahu „odovzdáva“ 
zamestnávateľovi svoj čas, svoje zručnosti a schopnosti pretavuje do pracovného 
výkonu, za čo je oprávnený nárokovať si hlavný dôvod, pre ktorý to všetko robí – 
mzdu. Predpokladom riadneho výkonu práce zamestnancom je jeho adekvátny 
zdravotný stav, či už sa to týka fyzickej stránky, alebo psychickej stránky 
zamestnanca. Pokiaľ sa zaoberáme adekvátnym zdravotným stavom, nie je stanovená 
všeobecná „latka“ pre výkon každej práce. Nakoľko existuje nespočetné množstvo 
profesií, z ktorých každá si vyžaduje určité zdravotné danosti, nie je možné všeobecne 
zdravotnú spôsobilosť generalizovať. Samozrejme, je potrebné počítať 
s obmedzeniami týkajúcich sa niektorých profesií, o ktorých to stanovuje zákon, či 
negatívne vymedzenie zdravotnej spôsobilosti. Je potrebné však poukázať na to, že ak 
nie je zamestnanec zdravotne spôsobilý na výkon jedného povolania, môže sa uplatniť 
pri výkone iného povolania, kde jeho nevyhovujúci stav pri jednej profesii 
neovplyvňuje prácu pri druhej profesii. Zdravotná spôsobilosť zamestnanca teda hrá 
významnú rolu jednak v existujúcom pracovnoprávnom vzťahu, alebo aj pred jeho 
vznikom, či pri skončení tohto pracovnoprávneho vzťahu. Jeho právnou úpravou 
v Zákonníku práce sa bude predložený príspevok zaoberať. 

 
1  POJEM ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ 
 
Zdravotná spôsobilosť zamestnanca je pojmom niekoľkokrát zmieňovaným 

v Zákonníku práce. Zákonník práce s ním pracuje napríklad pri predzmluvných 
vzťahoch, spomína ho v s súvislosti so skončením pracovného pomeru, či v súvislosti 
s nočnou prácou a prácou mladistvých zamestnancov. Legálnu definíciu zdravotnej 
spôsobilosti však Zákonník práce neprináša a ohľadom jej definície ani neodkazuje 
na osobitný zákon1. Črtá sa preto otázka: je dôležité, aby samotný pojem zdravotnej 
spôsobilosti bol  legálne definovaný, alebo samotný jazykový výklad postačuje na 
porozumenie tohto pojmu?  

V rámci jazykového výkladu je nutné evidentne pracovať z dvoma slovami –  
s prívlastkom „zdravotná“ a s podmetom „spôsobilosť“. Prívlastok „zdravotná“, ktorý 

                                                 
1 Čo neznamená, že s pojmom zdravotná spôsobilosť nepracuje aj iný zákon. Právnu úpravu súvisiacu so zdravotnou 
spôsobilosťou je možné nájsť napríklad aj v zák. č. zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov či zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov 
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dotvára celkový pohľad na predmet „spôsobilosť“, vysvetľuje, že „spôsobilosť“ 
o ktorej sa hovorí sa týka zdravotného stavu nejakej osoby, v rámci predmetu 
skúmanej problematiky možno povedať že zamestnanca. Pri posudzovaní pojmu 
„zdravie" by bolo veľmi jednoduchí skĺznuť do hladiny filozofického polemizovania, 
preto je nevyhnutné pri skúmaní a snahe o definíciu pojmov držať sa stále predmetu, 
ktorý prívlastok „zdravotná“ vysvetľuje. Napokon je potrebné povedať, že aj keď 
majú uvedené slová svoj rovnaký základ, nie ich možné stotožňovať. V nadväznosti 
na predmet pojem „zdravotná“ obsahuje tie fyziologické vlastnosti tela zamestnanca, 
ktoré v pozitívnom zmysle umožňujú vykonávať práce určitého druhu bez ohrozenia 
jeho zdravia, resp. bez vynaloženia neúmernej námahy na jeho výkon, prípadne bez 
rizika zdravotného ohrozenia iných osôb. Spôsobilosť v nadväznosti na už spomínaný 
prívlastok je možné rozumieť ako súbor vlastností resp. daností zamestnanca 
vykonávať prácu na ktorú sa zaviazal v pracovnej zmluve. Podľa názoru autorky je 
pri definovaní tak predmetu, ako aj prívlastku postupovať v kontexte druhého slova, 
nakoľko samostatné posudzovanie by mohlo smerovať  k nepresným záverom. 
Zdravotnú spôsobilosť je teda možné charakterizovať ako  súbor individuálnych 
znakov fyziologickej povahy tela každého zamestnanca, ktorý mu umožňuje 
vykonávať určité zamestnanie, na ktorého výkon sa stanovujú minimálne kvalitatívne 
požiadavky. Otázka, ktorá by sa dala pri definícii zdravotnej spôsobilosti zvažovať je 
či pod pojem zdravotná spôsobilosť je možné zaradiť aj duševnú spôsobilosť, t. j. či 
pojem zdravotná spôsobilosť zastrešuje aj priaznivý psychický stav zamestnanca. Vo 
všeobecnosti možno povedať, že aj duševné/psychické zdravie je „zdravím“, avšak 
podľa názoru autorky je to potrebné rozlišovať. Ako podloženie svojho názoru 
autorka chce upriamiť pozornosť na  41 odsek 2 Zákonníka práce v znení „ ak 
osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, 
psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť 
pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky 
spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad“. Na 
tomto mieste je zjavné, že Zákonník práce počíta s oddelením psychickej spôsobilosti 
od zdravotnej a teda tú je potrebné posudzovať osobitne, v prípadoch, kedy si to 
osobitný právny predpis vyžaduje. 

Na tomto mieste je vhodné zaoberať sa otázkou, či je vôbec potrebné legálne 
definovať pojem zdravotnej spôsobilosti v Zákonníku práce. Autorka má za to, že 
pojem zdravotná spôsobilosť nie je nejakým spôsobom nezrozumiteľným, práve 
naopak. Jazykový výklad vo všeobecnosti poskytuje dostatočnú predstavu o obsahu 
tohto pojmu, pričom v tých, prípadoch, kedy zákon považuje za dôležité osobitne 
chrániť zdravie zamestnancov pred náročnejšími faktormi, ktoré môžu vplývať na 
zdravie človeka, zákon, či už Zákonník práce, prípadne osobitný právny predpis 
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ÚVOD 

Zamestnanec v rámci pracovnoprávneho vzťahu „odovzdáva“ 
zamestnávateľovi svoj čas, svoje zručnosti a schopnosti pretavuje do pracovného 
výkonu, za čo je oprávnený nárokovať si hlavný dôvod, pre ktorý to všetko robí – 
mzdu. Predpokladom riadneho výkonu práce zamestnancom je jeho adekvátny 
zdravotný stav, či už sa to týka fyzickej stránky, alebo psychickej stránky 
zamestnanca. Pokiaľ sa zaoberáme adekvátnym zdravotným stavom, nie je stanovená 
všeobecná „latka“ pre výkon každej práce. Nakoľko existuje nespočetné množstvo 
profesií, z ktorých každá si vyžaduje určité zdravotné danosti, nie je možné všeobecne 
zdravotnú spôsobilosť generalizovať. Samozrejme, je potrebné počítať 
s obmedzeniami týkajúcich sa niektorých profesií, o ktorých to stanovuje zákon, či 
negatívne vymedzenie zdravotnej spôsobilosti. Je potrebné však poukázať na to, že ak 
nie je zamestnanec zdravotne spôsobilý na výkon jedného povolania, môže sa uplatniť 
pri výkone iného povolania, kde jeho nevyhovujúci stav pri jednej profesii 
neovplyvňuje prácu pri druhej profesii. Zdravotná spôsobilosť zamestnanca teda hrá 
významnú rolu jednak v existujúcom pracovnoprávnom vzťahu, alebo aj pred jeho 
vznikom, či pri skončení tohto pracovnoprávneho vzťahu. Jeho právnou úpravou 
v Zákonníku práce sa bude predložený príspevok zaoberať. 

 
1  POJEM ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ 
 
Zdravotná spôsobilosť zamestnanca je pojmom niekoľkokrát zmieňovaným 

v Zákonníku práce. Zákonník práce s ním pracuje napríklad pri predzmluvných 
vzťahoch, spomína ho v s súvislosti so skončením pracovného pomeru, či v súvislosti 
s nočnou prácou a prácou mladistvých zamestnancov. Legálnu definíciu zdravotnej 
spôsobilosti však Zákonník práce neprináša a ohľadom jej definície ani neodkazuje 
na osobitný zákon1. Črtá sa preto otázka: je dôležité, aby samotný pojem zdravotnej 
spôsobilosti bol  legálne definovaný, alebo samotný jazykový výklad postačuje na 
porozumenie tohto pojmu?  

V rámci jazykového výkladu je nutné evidentne pracovať z dvoma slovami –  
s prívlastkom „zdravotná“ a s podmetom „spôsobilosť“. Prívlastok „zdravotná“, ktorý 

                                                 
1 Čo neznamená, že s pojmom zdravotná spôsobilosť nepracuje aj iný zákon. Právnu úpravu súvisiacu so zdravotnou 
spôsobilosťou je možné nájsť napríklad aj v zák. č. zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov či zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov 
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dotvára celkový pohľad na predmet „spôsobilosť“, vysvetľuje, že „spôsobilosť“ 
o ktorej sa hovorí sa týka zdravotného stavu nejakej osoby, v rámci predmetu 
skúmanej problematiky možno povedať že zamestnanca. Pri posudzovaní pojmu 
„zdravie" by bolo veľmi jednoduchí skĺznuť do hladiny filozofického polemizovania, 
preto je nevyhnutné pri skúmaní a snahe o definíciu pojmov držať sa stále predmetu, 
ktorý prívlastok „zdravotná“ vysvetľuje. Napokon je potrebné povedať, že aj keď 
majú uvedené slová svoj rovnaký základ, nie ich možné stotožňovať. V nadväznosti 
na predmet pojem „zdravotná“ obsahuje tie fyziologické vlastnosti tela zamestnanca, 
ktoré v pozitívnom zmysle umožňujú vykonávať práce určitého druhu bez ohrozenia 
jeho zdravia, resp. bez vynaloženia neúmernej námahy na jeho výkon, prípadne bez 
rizika zdravotného ohrozenia iných osôb. Spôsobilosť v nadväznosti na už spomínaný 
prívlastok je možné rozumieť ako súbor vlastností resp. daností zamestnanca 
vykonávať prácu na ktorú sa zaviazal v pracovnej zmluve. Podľa názoru autorky je 
pri definovaní tak predmetu, ako aj prívlastku postupovať v kontexte druhého slova, 
nakoľko samostatné posudzovanie by mohlo smerovať  k nepresným záverom. 
Zdravotnú spôsobilosť je teda možné charakterizovať ako  súbor individuálnych 
znakov fyziologickej povahy tela každého zamestnanca, ktorý mu umožňuje 
vykonávať určité zamestnanie, na ktorého výkon sa stanovujú minimálne kvalitatívne 
požiadavky. Otázka, ktorá by sa dala pri definícii zdravotnej spôsobilosti zvažovať je 
či pod pojem zdravotná spôsobilosť je možné zaradiť aj duševnú spôsobilosť, t. j. či 
pojem zdravotná spôsobilosť zastrešuje aj priaznivý psychický stav zamestnanca. Vo 
všeobecnosti možno povedať, že aj duševné/psychické zdravie je „zdravím“, avšak 
podľa názoru autorky je to potrebné rozlišovať. Ako podloženie svojho názoru 
autorka chce upriamiť pozornosť na  41 odsek 2 Zákonníka práce v znení „ ak 
osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, 
psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť 
pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky 
spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad“. Na 
tomto mieste je zjavné, že Zákonník práce počíta s oddelením psychickej spôsobilosti 
od zdravotnej a teda tú je potrebné posudzovať osobitne, v prípadoch, kedy si to 
osobitný právny predpis vyžaduje. 

Na tomto mieste je vhodné zaoberať sa otázkou, či je vôbec potrebné legálne 
definovať pojem zdravotnej spôsobilosti v Zákonníku práce. Autorka má za to, že 
pojem zdravotná spôsobilosť nie je nejakým spôsobom nezrozumiteľným, práve 
naopak. Jazykový výklad vo všeobecnosti poskytuje dostatočnú predstavu o obsahu 
tohto pojmu, pričom v tých, prípadoch, kedy zákon považuje za dôležité osobitne 
chrániť zdravie zamestnancov pred náročnejšími faktormi, ktoré môžu vplývať na 
zdravie človeka, zákon, či už Zákonník práce, prípadne osobitný právny predpis 
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osobitne požiadavky na kvalitu zdravotnej spôsobilosti zvyšuje. Z tohto pohľadu 
možno zdravotnú spôsobilosť kategorizovať a to na: 

a) Všeobecnú zdravotnú spôsobilosť 
b) Osobitnú zdravotnú spôsobilosť  
c) Špecializovanú zdravotnú spôsobilosť  
d) Zdravotná spôsobilosť mladistvých zamestnancov 

Ad a) Pod pojmom všeobecná zdravotná spôsobilosť je možné rozumieť zdravotnú 
spôsobilosť väčšiny zamestnancov, bez pridruženia osobitnej, resp. špecializovanej 
požiadavky na zdravie zamestnanca.  

Ad b) O osobitnej zdravotnej spôsobilosti možno hovoriť v prípade nočnej práce. Na 
tomto mieste je možné pozorovať, že k všeobecnej zdravotnej spôsobilosti sa 
pridružuje aspekt osobitného charakteru, ktorý je podmienený len výkonom práce 
počas zákonom vymedzených hodín a teda počas práce v noci. Ak by sa práca, ktorú 
tento zamestnanec vykonáva v noci, vykonávala napríklad v rámci rannej, alebo 
poobednej zmeny, v tom prípade by zamestnanec nemusel mať, v prenesenom 
význame „schopnosť“ pracovať v noci. To znamená, že pri pre rovnakú činnosť dvoch 
zamestnancov môže postačovať všeobecná zdravotná spôsobilosť, ak tento 
zamestnanec pracuje cez deň a rovnako sa na rovnakú činnosť môže vzťahovať 
osobitná zdravotná spôsobilosť, ak zamestnanec vykonáva prácu v noci.  

Ad c) Špecializovanú zdravotnú spôsobilosť môžu vyžadovať osobitné právne 
predpisy. Ako príklad takéhoto právneho predpisu možno uviesť zák. č. 578/2004 Z. 
z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorý zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania venuje § 32, ktorý je pomerne obsiahly. Zdravotná spôsobilosť sa 
preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 
príslušného zdravotníckeho povolania, vo vzťahu napríklad či sa jedná o pôrodnú 
asistentku, lekára, zubného lekára, atď. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so 
špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom 
o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti.2 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje 
repetitívne po dosiahnutí zákonom stanovenej hranice a to do troch mesiacov po dni, 
v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.  

                                                 
2 Je potrebné však brať do úvahy § 32 odsek 6 predmetného zákona. 
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Ad d) Zdravotná spôsobilosť mladistvých zamestnancov a jej skúmanie je 
podmienená vekom. Mladistvým zamestnancom je v zmysle § 40 odsek 3 Zákonníka 
práce zamestnanec mladší ako 18 rokov. Vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej 
spôsobilosti Zákonník práce stanovuje povinnosť posudzovať zdravotnú spôsobilosť 
mladistvého zamestnanca. 

 Autorka predloženého príspevku považuje za diskutabilné, či je niekde možné 
zaradiť, resp. vytvoriť vlastnú kategóriu zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy, 
dojčiace ženy a matky do deviateho mesiaca po pôrode. Tehotenstvo a materstvo ženy 
je prirodzený stav, ktorý právne predpisy chránia osobitným spôsobom. Je to akoby 
sa k všeobecnej zdravotnej spôsobilosti pridružil prvok, ktorý je potrebné ochraňovať, 
pričom je potrebné chrániť jednak plod (ak je žena tehotná)  a jednak matku, ktorej 
v prípade ohrozenia tehotenstva môže viesť aj k ohrozeniu života ako aj matku po 
pôrode ako aj obstaranie výživy dieťaťa prostredníctvom dojčenia. Podľa názoru 
autorky o zdravotnej spôsobilosti takejto osoby je na teoretickej báze možné hovoriť 
ťažko. Ani v prípade § 161 odsek 2 Zákonníka práce podľa ktorého tehotná žena 
nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej 
tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe3 , kedy sa k všeobecne 
zakázaným práca pre tieto ženy pridáva aj subjektívny prvok spočívajúci konkrétnej 
osobe, však podľa názoru autorky nie je možné hovoriť o zdravotnej spôsobilosti, 
resp. o jej absencii. V prenesenom význame možno chápať absenciu zdravotnej 
spôsobilosti ako „ubudnutie síl“ a tehotenstvo naopak k pribudnutiu prvku 
vplývajúceho na zdravotný stav v niektorých prípadoch negatívne, avšak tento prvok 
je pre spoločnosť takým vítaným, že je zákonom náležite chráneným. Zákonník práce 
stanovuje síce povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť to, aby sa zamestnanec podrobil 
posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci  aj v prípade, ak o to požiada 
tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena, avšak 
podľa názoru autorky sa táto posúdenie tejto zdravotnej spôsobilosti viaže na prácu 
v noci a stav zamestnankyne súvisiaci s materstvom je len osobitným faktorom, ktorý 
umožňuje zamestnankyni o takéto posúdenie požiadať. Keďže táto povinnosť 
zamestnávateľa podmienená žiadosťou, nemôže zamestnávateľ posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu v noci vyžadovať. Zároveň je potrebné poukázať aj na fakt, že 
Zákonník práce sa v rámci §§ 161 a 162 nezmieňuje o žiadnej zdravotnej spôsobilosti 
a napríklad dáva jej na výber, že ak pracuje v noci a naďalej v tejto práci chce 
pokračovať, nie je ničím limitovaná, ale ak požiada o preradenie na dennú prácu, 
zamestnávateľ je povinný je preradiť na inú prácu. Ide o jej možnosť voľby vzhľadom 
na tehotenstvo a nie nutnosť, z dôvodu, že je zdravotne na prácu v noci nespôsobilá.  

 
                                                 
3 To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene 



 

24 
 

osobitne požiadavky na kvalitu zdravotnej spôsobilosti zvyšuje. Z tohto pohľadu 
možno zdravotnú spôsobilosť kategorizovať a to na: 

a) Všeobecnú zdravotnú spôsobilosť 
b) Osobitnú zdravotnú spôsobilosť  
c) Špecializovanú zdravotnú spôsobilosť  
d) Zdravotná spôsobilosť mladistvých zamestnancov 

Ad a) Pod pojmom všeobecná zdravotná spôsobilosť je možné rozumieť zdravotnú 
spôsobilosť väčšiny zamestnancov, bez pridruženia osobitnej, resp. špecializovanej 
požiadavky na zdravie zamestnanca.  

Ad b) O osobitnej zdravotnej spôsobilosti možno hovoriť v prípade nočnej práce. Na 
tomto mieste je možné pozorovať, že k všeobecnej zdravotnej spôsobilosti sa 
pridružuje aspekt osobitného charakteru, ktorý je podmienený len výkonom práce 
počas zákonom vymedzených hodín a teda počas práce v noci. Ak by sa práca, ktorú 
tento zamestnanec vykonáva v noci, vykonávala napríklad v rámci rannej, alebo 
poobednej zmeny, v tom prípade by zamestnanec nemusel mať, v prenesenom 
význame „schopnosť“ pracovať v noci. To znamená, že pri pre rovnakú činnosť dvoch 
zamestnancov môže postačovať všeobecná zdravotná spôsobilosť, ak tento 
zamestnanec pracuje cez deň a rovnako sa na rovnakú činnosť môže vzťahovať 
osobitná zdravotná spôsobilosť, ak zamestnanec vykonáva prácu v noci.  

Ad c) Špecializovanú zdravotnú spôsobilosť môžu vyžadovať osobitné právne 
predpisy. Ako príklad takéhoto právneho predpisu možno uviesť zák. č. 578/2004 Z. 
z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorý zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania venuje § 32, ktorý je pomerne obsiahly. Zdravotná spôsobilosť sa 
preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 
príslušného zdravotníckeho povolania, vo vzťahu napríklad či sa jedná o pôrodnú 
asistentku, lekára, zubného lekára, atď. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so 
špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom 
o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti.2 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje 
repetitívne po dosiahnutí zákonom stanovenej hranice a to do troch mesiacov po dni, 
v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.  

                                                 
2 Je potrebné však brať do úvahy § 32 odsek 6 predmetného zákona. 

 

25 
 

Ad d) Zdravotná spôsobilosť mladistvých zamestnancov a jej skúmanie je 
podmienená vekom. Mladistvým zamestnancom je v zmysle § 40 odsek 3 Zákonníka 
práce zamestnanec mladší ako 18 rokov. Vo vzťahu k posudzovaniu zdravotnej 
spôsobilosti Zákonník práce stanovuje povinnosť posudzovať zdravotnú spôsobilosť 
mladistvého zamestnanca. 

 Autorka predloženého príspevku považuje za diskutabilné, či je niekde možné 
zaradiť, resp. vytvoriť vlastnú kategóriu zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy, 
dojčiace ženy a matky do deviateho mesiaca po pôrode. Tehotenstvo a materstvo ženy 
je prirodzený stav, ktorý právne predpisy chránia osobitným spôsobom. Je to akoby 
sa k všeobecnej zdravotnej spôsobilosti pridružil prvok, ktorý je potrebné ochraňovať, 
pričom je potrebné chrániť jednak plod (ak je žena tehotná)  a jednak matku, ktorej 
v prípade ohrozenia tehotenstva môže viesť aj k ohrozeniu života ako aj matku po 
pôrode ako aj obstaranie výživy dieťaťa prostredníctvom dojčenia. Podľa názoru 
autorky o zdravotnej spôsobilosti takejto osoby je na teoretickej báze možné hovoriť 
ťažko. Ani v prípade § 161 odsek 2 Zákonníka práce podľa ktorého tehotná žena 
nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej 
tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe3 , kedy sa k všeobecne 
zakázaným práca pre tieto ženy pridáva aj subjektívny prvok spočívajúci konkrétnej 
osobe, však podľa názoru autorky nie je možné hovoriť o zdravotnej spôsobilosti, 
resp. o jej absencii. V prenesenom význame možno chápať absenciu zdravotnej 
spôsobilosti ako „ubudnutie síl“ a tehotenstvo naopak k pribudnutiu prvku 
vplývajúceho na zdravotný stav v niektorých prípadoch negatívne, avšak tento prvok 
je pre spoločnosť takým vítaným, že je zákonom náležite chráneným. Zákonník práce 
stanovuje síce povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť to, aby sa zamestnanec podrobil 
posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci  aj v prípade, ak o to požiada 
tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena, avšak 
podľa názoru autorky sa táto posúdenie tejto zdravotnej spôsobilosti viaže na prácu 
v noci a stav zamestnankyne súvisiaci s materstvom je len osobitným faktorom, ktorý 
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3 To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene 
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2  ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ A PRÁCA V NOCI 

Od narodenia sa človek prispôsobuje určitému, zaužívanému rytmu dňa a to že 
je deň určený na bdelý stav a v noci sa spí. Do dospelosti, kým je vôbec zamestnanec 
oprávnený vykonávať nočnú prácu je na tento rytmus navyknutý, je pre neho 
prirodzený a dokonca na ňom závisí jeho riadne sociálna a zdravotná existencia. 
Neznamená to však, že nočná práca nie je „normálna“. Niektoré profesie si priam 
vyžadujú prácu v noci, avšak vzhľadom na už spomínaný návyk sa javí ako náročne 
pôsobiaci na biorytmus zamestnanca. Z tohto dôvodu Zákonník práce pre venuje 
vyššiu pozornosť ochrane zdravia zamestnanca v prípade, že nočnú prácu má 
vykonávať, alebo už vykonáva.  

Nočná práca je v zmysle § 98 odsek 1 Zákonníka práce práca vykonávaná 
v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnanec, ktorý odpracoval určitý časový 
úsek v noci však automaticky nemusí byť zamestnancom, ktorého Zákonník práce 
označuje za zamestnanca pracujúceho v noci. Musí byť splnená aspoň jedna 
z alternatívnych podmienok, ktorú pre priznanie statusu zamestnanca pracujúceho 
v noci Zákonník práca stanovuje. Zamestnancom pracujúcim v noci je pre účely 
Zákonníka práce zamestnanec, ktorý  

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci 
v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo 

b) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok 

Ako už bolo uvedené, jedná sa o alternatívne podmienky, ktoré sa môžu 
kumulovať v tom zmysle, že existencia jednej nevylučuje druhú, ale nie sú na sebe 
závislé. Pri alternatíve pod písmeno a) je dôležité: 

1. pravidelnosť vykonávanej práce 
2. časový rozsah vykonávanej práce, ktorý je podmienený, 

vykonávaním v noci. 

Obidve tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. „V tomto prípade nie 
je rozhodujúce, či zamestnanec odpracuje 500 hodín v roku v noci (ako je určené 
v druhom prípade) ale rozhodujúce je, že zamestnanec má vykonávať prácu, ktorá sa 
pravidelne (t. j. opakovane) vykonáva v noci najmenej tri hodiny.“4 Slovo 
pravidelnosť vylučuje pojmy ako občasnosť, náhodilosť alebo sporadickosť. 
Akákoľvek frekvencia vykonávanej práce, ktorú zamestnanec vykonáva minimálne 
tri po sebe nasledujúce hodiny v noci, ktorú nie je možné označiť ako pravidelné, 
                                                 
4 ŠVEC, M, TOMAN, J. a kolektív. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. 
Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s. 952 
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nespadá po pojem nočnej práce, teda v prípade, že nie je daný predpoklad 
odpracovania najmenej 500 hodín za rok. Ak odpracuje uvedenú kvantitu hodín za 
rok, jeho práca sa považuje za  nočnú prácu aj bez tohto, aby spĺňal podmienku 
odpracovania najmenej troch po sebe nasledujúcich hodín podmienených 
pravidelnosťou. 

 Vyššie uvedené je dôležité pri pozitívnom a negatívnom vymedzení pojmu 
zamestnanec pracujúci v noci a teda aj pri plnení povinností zamestnávateľa, ktorá sa 
týka zabezpečenia posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Ak sú splnené 
podmienky pre priznanie statusu zamestnanca pracujúceho v noci, Zákonník práce 
stanovuje zamestnávateľovi jeho povinnosť v § 98 odsek 4 zabezpečiť, aby sa 
zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v 
noci 

a) pred zaradením na nočnú prácu, 
b) pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok, 
c) kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy 

vyvolané výkonom nočnej práce, 
d) ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po 

pôrode a dojčiaca žena. 

Zákonník práce bližšie nešpecifikuje, ako zamestnávateľ má zabezpečiť 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci u zamestnanca, t. j. nezmieňuje ani 
pojem lekársky posudok, nezmieňuje akým spôsobom má byť posúdený zdravotný 
stav, akým spôsobom má byť zaznamenaný rezultát o zdravotnej spôsobilosti 
zamestnanca, dokonca ani neurčuje, aký lekár, t. j. či všeobecný alebo špecializovaný 
sa môže k zdravotnej spôsobilosti vyjadrovať.  

 3 ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ A MLADISTVÍ ZAMESTNANCI 

Dôležitú ochranu poskytuje Zákonník práce je kategórii mladistvých 
zamestnancov, najmä čo sa týka ochrany ich zdravia. Asi jedným z hlavných dôvodov 
pre ktoré je táto zvýšená ochrana poskytovaná mladistvým zamestnancom je ten, že 
osoby do 18 rokov sa ešte vyvíjajú či už po fyzickej, alebo mentálnej stránke, pričom 
neprimeraná záťaž jedného z týchto aspektov vývinu by mohla nepriaznivo ovplyvniť 
celý život zamestnanca. Zákonník práce dbá na  zdravie mladistvých prostredníctvom 
ustanovení formujúcich zákazy práce nadčas, nočnej práce5, práce nadčas, či zákazov 
vykonávania práce mladistvými vyjadrených konkrétne ( razenie tunelov a štôlní), 
alebo opisne (mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so 
                                                 
5 Samozrejme berúc do úvahy výnimku možnosti vykonávania nočnej práce osobami staršími ako 16 rokov 
nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie 
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4 ŠVEC, M, TOMAN, J. a kolektív. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. 
Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s. 952 
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zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre 
neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé)6.   

 Pri posúdení zdravotnej spôsobilosti mladistvého zamestnanca už Zákonník 
práce operuje s pojmom lekárska preventívna prehliadka, či skôr s jej výsledkami. 
Nejedná sa však o „všeobecnú lekársku prehliadku“, avšak táto lekárska prehliadka 
sa má vykonávať vo vzťahu k práci mladistvého, t. j. má byť posúdená jeho schopnosť 
vykonávať danú prácu bez rizika ohrozenia jeho zdravia, resp, ďalšieho vývoja. 
V zmysle § 176 odsek 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej 
preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci mladistvého zamestnanca 

a)       pred preradením mladistvého zamestnanca na inú prácu, 
b)    pravidelne, podľa potreby najmenej raz za rok, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. 

Oproti právnej úprave nočnej práce a posudzovania zdravotnej spôsobilosti je 
možné badať zásadný rozdiel a to akcentovanú povinnosť vzťahujúcu sa na 
mladistvého zamestnanca a to podrobiť sa určeným lekárskym preventívnym 
prehliadkam vo vzťahu k práci. Povinnosti týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti 
mladistvého zamestnanca sú teda jednak na strane zamestnávateľa (zabezpečovacia 
povinnosť) a jednak na strane mladistvého zamestnanca (povinnosť absolvovať 
lekársku prehliadku). Zákonník práce je na rozdiel od posudzovania zdravotnej 
spôsobilosti na nočnú prácu konkrétnejší, čo sa týka zistení ohľadom zdravotnej 
spôsobilosti mladistvého zamestnanca, používa pojem „výsledky lekárskej 
preventívnej prehliadky“, prípadne § 176 odsek 3 Zákonníka práce používa pojem 
lekársky posudok, v nasledujúcom kontexte: „Pri ukladaní pracovných úloh 
mladistvému zamestnancovi sa zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami“. 
Zaujímavým z pohľadu autorky je fakt, že lekársky posudok priamo neoznačuje ako 
výsledok lekárskej prehliadky ako aj to, že Zákonník práce presne neurčuje o aké 
lekárske posudky sa má jednať.  

4 STRATA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI A JEJ DOPAD NA 
PRACOVNÝ POMER 

 Zákonník práce, ako už bolo vyššie uvedené stanovuje nutnosť mať určitú 
kvalitu zdravotnej spôsobilosti, či sa už jedná o nočnú prácu, mladistvých, ale aj 
o zamestnancov, u ktorých určitý rozsah kvality zdravotnej spôsobilosti stanovuje 
osobitný predpis. Zákonník práce však musí počítať aj s možnosťou, že zamestnanec 

                                                 
6 § 175 odsek 2 Zákonníka práce 
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si neudrží potrebnú kvalitu zdravotnej spôsobilosti po celý život. Veľmi dôležitým je 
v tomto prípade § 55 odsek 2 a §  63 odsek 1 písmeno c) Zákonníka práce. 

 V zmysle § 55 odsek 2 písmeno a) Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný 
preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav 
podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu 
prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie 
touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú 
rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva a podľa § 55 odsek 2 
písmeno e) zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný 
za nespôsobilého na nočnú prácu. Uvedené ustanovenie rieši situácie, kedy 
zamestnávateľ obligatórne preraďuje zamestnanca na inú prácu. V prvom prípade 
Zákonník práce počíta so stratou zdravotnej spôsobilosti, teda s prípadom, kedy 
zamestnanec v určitom období, túto spôsobilosť mal, ale pôsobením rôznych faktorov 
o túto spôsobilosť prišiel, bez ohľadu na to či je táto práca vykonávaná v noci, alebo 
cez deň. Dôležitým je charakter práce, na vykonávanie ktorej stratil zamestnanec 
spôsobilosť. Druhý prípad, ktorý sa týka pracujúceho v noci nedáva do popredia 
charakter práce, ale časť dňa, kedy sa práca vykonáva – noc. V tomto prípade sa zákon 
nepočíta so stratou spôsobilosti vykonávať nočnú prácu, ale s jeho nespôsobilosťou 
ju vykonávať, podmienenú lekárskym posudkom vyslovujúcim tento rezultát. 
Zamestnanec zostáva naďalej spôsobilým vykonávať charakter práce počas dňa – 
napríklad počas rannej pracovnej zmeny.  

 Druhou možnosťou je skončenie pracovného pomeru. Primárne sa zaoberá 
stratou zdravotnej spôsobilosti § 63, kde Zákonník práce taxatívne vymedzuje 
výpovedné dôvody, či pri riešení výpovednej doby, avšak to neznamená, že jedine 
výpoveďou je možné skončiť pracovný pomer zdravotne nespôsobilého zamestnanca. 
Skončiť pracovný pomer možno aj dohodou, skončením v skúšobnej dobe, či aj 
okamžitým skončením pracovného pomeru, avšak musia byť dané zákonné dôvody, 
ktoré v tomto prípade nesúvisia so zdravotným stavom zamestnanca.  

 Podľa § 63 odsek 1 písmeno c) Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať 
výpoveď ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na 
pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného 
orgánu verejného zdravotníctva, čo je vlastne totožný dôvod na preradenie 
zamestnanca na inú prácu, pričom pri preradení stanovuje zamestnávateľovi 
povinnosť a prípade výpovede určuje možnosť zamestnávateľa dať výpoveď.7 

                                                 
7 Samozrejme so zohľadnením § 63 odsek 2 Zákonníka práce.  
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preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci mladistvého zamestnanca 

a)       pred preradením mladistvého zamestnanca na inú prácu, 
b)    pravidelne, podľa potreby najmenej raz za rok, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. 

Oproti právnej úprave nočnej práce a posudzovania zdravotnej spôsobilosti je 
možné badať zásadný rozdiel a to akcentovanú povinnosť vzťahujúcu sa na 
mladistvého zamestnanca a to podrobiť sa určeným lekárskym preventívnym 
prehliadkam vo vzťahu k práci. Povinnosti týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti 
mladistvého zamestnanca sú teda jednak na strane zamestnávateľa (zabezpečovacia 
povinnosť) a jednak na strane mladistvého zamestnanca (povinnosť absolvovať 
lekársku prehliadku). Zákonník práce je na rozdiel od posudzovania zdravotnej 
spôsobilosti na nočnú prácu konkrétnejší, čo sa týka zistení ohľadom zdravotnej 
spôsobilosti mladistvého zamestnanca, používa pojem „výsledky lekárskej 
preventívnej prehliadky“, prípadne § 176 odsek 3 Zákonníka práce používa pojem 
lekársky posudok, v nasledujúcom kontexte: „Pri ukladaní pracovných úloh 
mladistvému zamestnancovi sa zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami“. 
Zaujímavým z pohľadu autorky je fakt, že lekársky posudok priamo neoznačuje ako 
výsledok lekárskej prehliadky ako aj to, že Zákonník práce presne neurčuje o aké 
lekárske posudky sa má jednať.  

4 STRATA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI A JEJ DOPAD NA 
PRACOVNÝ POMER 

 Zákonník práce, ako už bolo vyššie uvedené stanovuje nutnosť mať určitú 
kvalitu zdravotnej spôsobilosti, či sa už jedná o nočnú prácu, mladistvých, ale aj 
o zamestnancov, u ktorých určitý rozsah kvality zdravotnej spôsobilosti stanovuje 
osobitný predpis. Zákonník práce však musí počítať aj s možnosťou, že zamestnanec 

                                                 
6 § 175 odsek 2 Zákonníka práce 
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si neudrží potrebnú kvalitu zdravotnej spôsobilosti po celý život. Veľmi dôležitým je 
v tomto prípade § 55 odsek 2 a §  63 odsek 1 písmeno c) Zákonníka práce. 

 V zmysle § 55 odsek 2 písmeno a) Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný 
preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav 
podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu 
prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie 
touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú 
rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva a podľa § 55 odsek 2 
písmeno e) zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný 
za nespôsobilého na nočnú prácu. Uvedené ustanovenie rieši situácie, kedy 
zamestnávateľ obligatórne preraďuje zamestnanca na inú prácu. V prvom prípade 
Zákonník práce počíta so stratou zdravotnej spôsobilosti, teda s prípadom, kedy 
zamestnanec v určitom období, túto spôsobilosť mal, ale pôsobením rôznych faktorov 
o túto spôsobilosť prišiel, bez ohľadu na to či je táto práca vykonávaná v noci, alebo 
cez deň. Dôležitým je charakter práce, na vykonávanie ktorej stratil zamestnanec 
spôsobilosť. Druhý prípad, ktorý sa týka pracujúceho v noci nedáva do popredia 
charakter práce, ale časť dňa, kedy sa práca vykonáva – noc. V tomto prípade sa zákon 
nepočíta so stratou spôsobilosti vykonávať nočnú prácu, ale s jeho nespôsobilosťou 
ju vykonávať, podmienenú lekárskym posudkom vyslovujúcim tento rezultát. 
Zamestnanec zostáva naďalej spôsobilým vykonávať charakter práce počas dňa – 
napríklad počas rannej pracovnej zmeny.  

 Druhou možnosťou je skončenie pracovného pomeru. Primárne sa zaoberá 
stratou zdravotnej spôsobilosti § 63, kde Zákonník práce taxatívne vymedzuje 
výpovedné dôvody, či pri riešení výpovednej doby, avšak to neznamená, že jedine 
výpoveďou je možné skončiť pracovný pomer zdravotne nespôsobilého zamestnanca. 
Skončiť pracovný pomer možno aj dohodou, skončením v skúšobnej dobe, či aj 
okamžitým skončením pracovného pomeru, avšak musia byť dané zákonné dôvody, 
ktoré v tomto prípade nesúvisia so zdravotným stavom zamestnanca.  

 Podľa § 63 odsek 1 písmeno c) Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať 
výpoveď ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na 
pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného 
orgánu verejného zdravotníctva, čo je vlastne totožný dôvod na preradenie 
zamestnanca na inú prácu, pričom pri preradení stanovuje zamestnávateľovi 
povinnosť a prípade výpovede určuje možnosť zamestnávateľa dať výpoveď.7 

                                                 
7 Samozrejme so zohľadnením § 63 odsek 2 Zákonníka práce.  
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V každom prípade je možné povedať, že Zákonník práce zabezpečuje ochranu zdravia 
zamestnanca. Určitú výhodu poskytuje Zákonník práce pri výpovedi zo strany 
zamestnávateľa z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti v rámci rozsahu výpovednej 
doby, kedy stanovuje minimálny rozsah výpovednej doby odstupňovaný podľa 
rozsahu zotrvania zamestnanca v pracovnom pomere u zamestnávateľa, čo je 
priaznivé predovšetkým pre dlhoročných zamestnancov.  

  ZÁVER 

Zdravotná spôsobilosť zamestnanca je veľmi dôležitou súčasťou jeho osobných 
predpokladov na výkon určitej práce. Zákonník práce počíta s ňou počíta, či sa jedná 
o jej kontrolu a vyžadovanie pre vznikom pracovného pomeru, či sa jedná o zdravotnú 
spôsobilosť zamestnancov pracujúcich v noci, alebo mladistvých zamestnancov, 
dokonca počíta aj s možnosťou jej straty, pričom pre tieto prípady ponúka aj riešenia. 
Možno si položiť otázku: je potrebné riešiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca, alebo 
jej zváženie má byť na uvážení každého zamestnanca? Podľa názoru autorky je 
dôležité zachovávať určité minimálne štandardy kontroly zdravotnej spôsobilosti 
zamestnávateľom, ktorým takúto povinnosť stanový zákon, nakoľko zamestnanci si 
jednak nemusia vedieť objektívne vyhodnotiť svoju zdravotnú spôsobilosť vo vzťahu 
k práca a jednak pre potrebu získania práce môžu svoje zdravotné problémy jednak 
zatajovať, alebo zľahčovať, čo môže mať na ich zdravotný stav až fatálne následky. 
Z tohto pohľadu je dôležité zasahovať do zmluvnej voľnosti zamestnancov 
a zamestnávateľov prostredníctvom noriem pracovného práva, obmedzeniami pre 
prípad nedostatočnej kvality zdravotnej spôsobilosti. V popredí záujmov spoločnosti 
predsa musí byť zdravie jednotlivca.  
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WSTĘP 

Przepisy, których nadrzędnym celem staje się ochrona życia i zdrowia 
pracownika, są jedną z najważniejszych części składowych prawa pracy. W doktrynie 
przedmiotu stanowią one trzon uregulowań wchodzących w skład tzw. funkcji 
ochronnej prawa pracy. Idea tej funkcji, uznanej przez znaczną część polskiej 
doktryny prawa pracy za najważniejszą i charakterystyczną dla tej gałęzi prawa, 
sprowadza się do potrzeby prawnego uprzywilejowania pracownika w stosunku pracy 
jako podmiotu ekonomicznie i socjalnie słabszego.1 Regulacje te bowiem powinny 
już w swym pierwotnym zamiarze podkreślać podmiotowe ujęcie pracownika w 
relacji powstałej na skutek nawiązanego stosunku pracy, który z założenia winien 
wykluczać jego uprzedmiotowienie.2 Podmiotowość pracownika, analizowana przez 
pryzmat zatrudniającego go pracodawcy, sprowadza się zatem do wypełniania przez 
podmiot zatrudniający szeregu obowiązków zawartych w kodeksie pracy, które 
należy realizować z poszanowaniem przysługującej pracownikowi godności. Polski 
ustawodawca w części kodeksu pracy zatytułowanej Podstawowe zasady prawa 
pracy, w art. 11(1) k.p3, zawarł  przepis, zgodnie z którym zobowiązuje on 
pracodawcę do szanowania godność jak i innych dóbr osobistych pracownika.  
Regulacja ta nie ma charakteru wzajemnego, w tym znaczeniu, iż w treści polskiego 
kodeksu pracy nie znajdziemy przepisu zobowiązującego pracownika do 
poszanowania godności pracodawcy. Obowiązek ten można jednak egzekwować na 
podstawie innych przepisów, jednak wątek ten, jako poboczny dla założonych w 
celów, nie zostanie poddany dalszej analizie. Po drugie, mając na uwadze przede 
wszystkim zaproponowany tytuł opracowania, wartym podkreślenia jest, że 
brzmienie tego przepisu ma charakter rygorystyczny. Ustawodawca nie pozostawia w 
tym przypadku zarówno alternatywy dla zachowań jak i zaniechań ze strony 
pracodawcy, które usprawiedliwiałyby skutek w postaci chociażby uchybień w 
zakresie poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika.  Konstrukcja 
powołanego przepisu ma charakter zasadniczy, nakazujący pracodawcy 
podejmowanie określonych działań ukierunkowanych na eliminację niepożądanych 
skutków. Analogicznie, bo równie bezkompromisowo, została sformułowana zasada 
wyrażona w art. 15 k.p., z której wynika obowiązek pracodawcy polegający na 
zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy4. Także i 
w tym przypadku, mając na uwadze zarówno życie i zdrowie pracownika, bo 
zasadniczo temu ma służyć obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
                                                 
1 Szerzej: T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2019, s. 31.   
2 Ten punkt widzenia jest charakterystyczny głównie dla katolickiej nauki społecznej, zaś za jej współczesną podstawą 
powołuje się treść Encykliki Jana Pawła II, Laborem Excercens, O pracy ludzkiej, Wrocław 1995r. 
3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy, tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) - dalej 
kodeks pracy lub k.p. 
4 Przy czym, zaznaczenia wymaga, że problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy stała się również przedmiotem 
całego działu X kodeku pracy. 
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warunków pracy,  ustawodawca nie pozostawia pracodawcy prawa do jakichkolwiek 
odstępstw. Przy czym, już na tym etapie zaznaczenia wymaga, że obowiązek 
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie 
obejmuje zdarzeń powstałych poza miejscem świadczenia pracy, czy też szerzej poza 
zakładem pracy, na drodze z pracy do domu5. Dlatego też, zaproponowana 
problematyka związana z ochroną zdrowia psychicznego pracownika, wpisuje się 
zasadniczo w realizację obu z powołanych już wyżej podstawowych zasad. Niemiej 
jednak, założonym celem stanie się w tym przypadku synoptyczna analiza 
obowiązujących regulacji z zakresu polskiego prawa pracy jak i próba odpowiedzi na 
pytanie, na ile rzeczywiście zapewniają one ochronę w zakresie zdrowia psychicznego 
pracownika.  

1        POJĘCIE ZDROWIA A PRAWO POLSKIE  

Prowadzona analiza wymaga wyjaśnienia podstawowych pojęć stanowiących 
zasadniczy przedmiot ochrony, na którym pośrednio opiera się także niniejsze 
opracowanie. Niewątpliwie takim terminem będzie definicja zdrowia psychicznego. 
Zanim jednak pojęcie to zostanie poddane szczegółowej analizie, należy zaznaczyć, 
że polski kodeks pracy nie zawiera jego legalnej definicji. Co więcej, w treści kodeksu 
pracy nie znajdziemy także legalnej definicji zdrowia, chociaż pojęcie to jako wartość 
prawnie chroniona zostaje wymieniane w jego treści wielokrotnie. Najpewniej 
ustawodawca pracy zrezygnował z umieszczania nawet podstawowej definicji 
zdrowia w treści kodeksu, przyjmując, że jest ono terminem pozaprawnym. Wobec 
powyższego, zasadnym będzie odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Zatem, 
zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, pod pojęciem zdrowia rozumie się „dobry, 
normalny stan organizmu ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, stan organizmu 
niedotkniętego chorobą”6.  Z przytoczonej definicji wynika, że stan zdrowia z 
założenia wyklucza wystąpienie choroby, co więcej, zdrowie uznaje się za normę w 
zakresie funkcjonowania żywego organizmu. Jednakże powyższa definicja, oprócz 
potocznie rozumianego dobrostanu, nie wskazuje na poszczególne elementy będące 
jego częściami składowymi. Dlatego też, mając na uwadze zasadniczy przedmiot 
analizy niniejszego opracowania, niezbędne okaże się przytoczenie szerszej i bardziej 
szczegółowej definicji zdrowia wypracowanej przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO). Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez WHO w konstytucji z 1946r., 
zdrowie stanowi pełnię dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie 
jedynie brak choroby i niedomagania (ułomności).7 Z powołanej definicji wynika nie 

                                                 
5 Szerzej: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019r., I PK 205/18, Legalis nr 2277367. 
6 Tak: E. Sobol (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1994, s. 1140. 
7 Szerzej: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007, s. 19 i n, Szerzej: WHO 
(2001), Mental Health: Strengthening Mental Health Promotion, arkusz nr 220, źródło: 
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WSTĘP 

Przepisy, których nadrzędnym celem staje się ochrona życia i zdrowia 
pracownika, są jedną z najważniejszych części składowych prawa pracy. W doktrynie 
przedmiotu stanowią one trzon uregulowań wchodzących w skład tzw. funkcji 
ochronnej prawa pracy. Idea tej funkcji, uznanej przez znaczną część polskiej 
doktryny prawa pracy za najważniejszą i charakterystyczną dla tej gałęzi prawa, 
sprowadza się do potrzeby prawnego uprzywilejowania pracownika w stosunku pracy 
jako podmiotu ekonomicznie i socjalnie słabszego.1 Regulacje te bowiem powinny 
już w swym pierwotnym zamiarze podkreślać podmiotowe ujęcie pracownika w 
relacji powstałej na skutek nawiązanego stosunku pracy, który z założenia winien 
wykluczać jego uprzedmiotowienie.2 Podmiotowość pracownika, analizowana przez 
pryzmat zatrudniającego go pracodawcy, sprowadza się zatem do wypełniania przez 
podmiot zatrudniający szeregu obowiązków zawartych w kodeksie pracy, które 
należy realizować z poszanowaniem przysługującej pracownikowi godności. Polski 
ustawodawca w części kodeksu pracy zatytułowanej Podstawowe zasady prawa 
pracy, w art. 11(1) k.p3, zawarł  przepis, zgodnie z którym zobowiązuje on 
pracodawcę do szanowania godność jak i innych dóbr osobistych pracownika.  
Regulacja ta nie ma charakteru wzajemnego, w tym znaczeniu, iż w treści polskiego 
kodeksu pracy nie znajdziemy przepisu zobowiązującego pracownika do 
poszanowania godności pracodawcy. Obowiązek ten można jednak egzekwować na 
podstawie innych przepisów, jednak wątek ten, jako poboczny dla założonych w 
celów, nie zostanie poddany dalszej analizie. Po drugie, mając na uwadze przede 
wszystkim zaproponowany tytuł opracowania, wartym podkreślenia jest, że 
brzmienie tego przepisu ma charakter rygorystyczny. Ustawodawca nie pozostawia w 
tym przypadku zarówno alternatywy dla zachowań jak i zaniechań ze strony 
pracodawcy, które usprawiedliwiałyby skutek w postaci chociażby uchybień w 
zakresie poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika.  Konstrukcja 
powołanego przepisu ma charakter zasadniczy, nakazujący pracodawcy 
podejmowanie określonych działań ukierunkowanych na eliminację niepożądanych 
skutków. Analogicznie, bo równie bezkompromisowo, została sformułowana zasada 
wyrażona w art. 15 k.p., z której wynika obowiązek pracodawcy polegający na 
zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy4. Także i 
w tym przypadku, mając na uwadze zarówno życie i zdrowie pracownika, bo 
zasadniczo temu ma służyć obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
                                                 
1 Szerzej: T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2019, s. 31.   
2 Ten punkt widzenia jest charakterystyczny głównie dla katolickiej nauki społecznej, zaś za jej współczesną podstawą 
powołuje się treść Encykliki Jana Pawła II, Laborem Excercens, O pracy ludzkiej, Wrocław 1995r. 
3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy, tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) - dalej 
kodeks pracy lub k.p. 
4 Przy czym, zaznaczenia wymaga, że problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy stała się również przedmiotem 
całego działu X kodeku pracy. 
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warunków pracy,  ustawodawca nie pozostawia pracodawcy prawa do jakichkolwiek 
odstępstw. Przy czym, już na tym etapie zaznaczenia wymaga, że obowiązek 
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie 
obejmuje zdarzeń powstałych poza miejscem świadczenia pracy, czy też szerzej poza 
zakładem pracy, na drodze z pracy do domu5. Dlatego też, zaproponowana 
problematyka związana z ochroną zdrowia psychicznego pracownika, wpisuje się 
zasadniczo w realizację obu z powołanych już wyżej podstawowych zasad. Niemiej 
jednak, założonym celem stanie się w tym przypadku synoptyczna analiza 
obowiązujących regulacji z zakresu polskiego prawa pracy jak i próba odpowiedzi na 
pytanie, na ile rzeczywiście zapewniają one ochronę w zakresie zdrowia psychicznego 
pracownika.  

1        POJĘCIE ZDROWIA A PRAWO POLSKIE  

Prowadzona analiza wymaga wyjaśnienia podstawowych pojęć stanowiących 
zasadniczy przedmiot ochrony, na którym pośrednio opiera się także niniejsze 
opracowanie. Niewątpliwie takim terminem będzie definicja zdrowia psychicznego. 
Zanim jednak pojęcie to zostanie poddane szczegółowej analizie, należy zaznaczyć, 
że polski kodeks pracy nie zawiera jego legalnej definicji. Co więcej, w treści kodeksu 
pracy nie znajdziemy także legalnej definicji zdrowia, chociaż pojęcie to jako wartość 
prawnie chroniona zostaje wymieniane w jego treści wielokrotnie. Najpewniej 
ustawodawca pracy zrezygnował z umieszczania nawet podstawowej definicji 
zdrowia w treści kodeksu, przyjmując, że jest ono terminem pozaprawnym. Wobec 
powyższego, zasadnym będzie odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Zatem, 
zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, pod pojęciem zdrowia rozumie się „dobry, 
normalny stan organizmu ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, stan organizmu 
niedotkniętego chorobą”6.  Z przytoczonej definicji wynika, że stan zdrowia z 
założenia wyklucza wystąpienie choroby, co więcej, zdrowie uznaje się za normę w 
zakresie funkcjonowania żywego organizmu. Jednakże powyższa definicja, oprócz 
potocznie rozumianego dobrostanu, nie wskazuje na poszczególne elementy będące 
jego częściami składowymi. Dlatego też, mając na uwadze zasadniczy przedmiot 
analizy niniejszego opracowania, niezbędne okaże się przytoczenie szerszej i bardziej 
szczegółowej definicji zdrowia wypracowanej przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO). Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez WHO w konstytucji z 1946r., 
zdrowie stanowi pełnię dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie 
jedynie brak choroby i niedomagania (ułomności).7 Z powołanej definicji wynika nie 

                                                 
5 Szerzej: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019r., I PK 205/18, Legalis nr 2277367. 
6 Tak: E. Sobol (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1994, s. 1140. 
7 Szerzej: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007, s. 19 i n, Szerzej: WHO 
(2001), Mental Health: Strengthening Mental Health Promotion, arkusz nr 220, źródło: 
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tylko fakt eliminacji zjawiska choroby, ale szersze spektrum jej oddziaływania, a 
mianowicie: podkreślenie, że w jej treści mieści się także aspekt aktywny jakim jest 
ogólnie przyjęty dobrostan. Z praktycznego punktu widzenia, który stanowi także 
jeden z powodów powstania niniejszego opracowania, oznacza on nie tylko 
zwalczanie choroby, ale także utrzymywanie i wzmacnianie dobrego stanu zdrowia8. 
Dla przyjętych rozważań wskazana definicja wydaje się być punktem zwrotnym, gdyż 
właśnie z niej wynika nie tylko podkreślany potocznie wymiar biologiczny zdrowia 
przybierający postać braku choroby, ale także, równie istotny jej wymiar psychiczny.  
W piśmiennictwie poświęconym tej problematyce zaznaczono, że w wymiarze 
psychicznym dodatkowo wyodrębnia się zdrowie umysłowe odpowiedzialne za 
procesy myślowe, ale także zdrowie emocjonalne, powiązane ze zdolnością do 
przeżywania uczuć i emocji.9 W przytoczonej definicji WHO, oprócz wskazanych 
części składowych pojęcia zdrowia, akcentuje się ponadto jego wymiar społeczny 
jako trzeci współistniejący i niezbędny element dopełniający. Wymiar społeczny 
przekłada się bowiem na zdolność do wchodzenia i utrzymywania relacji z innymi 
ludźmi. Definicja WHO już na tym etapie pozwala na postawienie tezy, zgodnie z 
którą, pojęcie zdrowia jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym, a zatem, na jego 
pełen wymiar składają się wzajemnie na siebie oddziałujące sfery, tj. fizyczna, 
psychiczna i społeczna.  Powyższy podział pozwoli na kontynuację prowadzonych 
rozważań, które zostaną jednak skoncentrowane wokół sfery psychicznej. Jak 
zasygnalizowano, w polskim kodeksie pracy, oprócz braku definicji zdrowia, nie 
została umieszczona także definicja zdrowia psychicznego. Dodatkowo, zaznaczenia 
wymaga, że polski ustawodawca w treści kodeksu pracy nie posługuje się tym 
pojęciem ani raz, chociaż w kilku przepisach zaznacza potrzebę ochrony zdrowia 
pracownika przed jego rozstrojem. Regulacje takie będą zamieszczone w części 
przepisu odnoszącego się do mobbingu, którego wystąpienie najczęściej prowadzi 
właśnie do krzywdy w postaci rozstroju zdrowia psychicznego pracownika.  Mimo 
braku legalnej definicji zdrowia psychicznego w treści polskiego kodeksu pracy, 
pojęcie to zostało uznane za kluczowe w innej ustawie, a mianowicie ustawie o 
ochronie zdrowia psychicznego10. Ustawa ta to akt prawny mający zapewnić 
właściwe gwarancje realizacji zasady poszanowania praw i wolności obywatelskich. 
Dlatego też, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy, sprawy unormowane jej przepisami, 
są z założenia sprawami z zakresu prawa osobowego.11 Co prawda, także i w treści tej 

                                                 
https://mindyourmindproject.org/wp-content/uploads/2014/11/WHO-Statement-on-Mental-Health-Promotion.pdf, 
data dostępu: 26 kwiecień 2020r. 
8 Szerzej: P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 
2016, s. 20. 
9 Szerzej: T. Maszczak, Zdrowie jako wartość uniwersalna, (Health as a universal value), Roczniki Naukowe AWF w 
Poznaniu, 2005, z. 54, s. 74.  
10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 
685). 
11 Tak: Postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00, OSNC 2001 nr 7-8, poz. 116, s. 84. 
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ustawy nie znajdziemy legalnej definicji zdrowia psychicznego, jednak w preambule 
zaznaczono, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym, a więc podstawowym, 
dobrem osobistym każdego człowieka. Kwalifikacja zdrowia psychicznego do 
kategorii dóbr osobistych pozwala na odwołanie się do szczegółowych regulacji 
związanych z ich ochroną gwarantowaną w prawie polskim także i na drodze 
cywilistycznej. Zdrowie psychiczne, na co zwraca się uwagę w piśmiennictwie, to 
stan raczej względny niż absolutny.12  Wobec powyższego, wśród sposobów ochrony 
dóbr osobistych polski ustawodawca wymienia przede wszystkim zaniechanie 
działania naruszającego dane dobro osobiste. Zaniechanie może mieć jednak miejsce 
jedynie, gdy konkretne dobro osobiste nie zostało jeszcze naruszone, lecz na skutek 
naruszeń staje się ono rzeczywiście i realnie zagrożone. W dalszej kolejności, 
środkiem zaradczym stanie się dopełnienie czynności niezbędnych do likwidacji 
skutków naruszeń danego dobra osobistego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może domagać się także 
zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty na wskazany cel społeczny. Dodatkowo, 
jeżeli skutkiem naruszenia określonego dobra osobistego stanie się szkoda 
majątkowa, poszkodowany na zasadach ogólnych (tj. art. 24§2 k.c.) może domagać 
się jej naprawienia. Zasadniczo, na gruncie kodeksu cywilnego, ustawodawca zawarł 
domniemanie bezprawności naruszenia dobra osobistego. Domniemanie to ma jednak 
charakter wzruszalny, a więc w przypadku uprawdopodobnienia uprawnienia do 
określonego działania, które zostało uznane za działanie skutkujące naruszeniem 
konkretnego dobra osobistego. Wobec powyższego, ten, kto twierdzi, że zostało 
naruszone jego dobro osobiste, np. w postaci naruszenia zdrowia psychicznego, nie 
musi wykazywać bezprawności, gdyż w takim przypadku ciężar udowodnienia 
takiego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zgodnie 
z treścią powołanej wcześniej zasady zawartej w kodeksie pracy obowiązek ochrony 
dóbr osobistych pracownika spoczywa na pracodawcy. Natomiast odwołując się do 
literalnego brzmienia preambuły zamieszczonej do ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego wynika, że ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do 
obowiązków państwa, organów administracji rządowej i samorządowej.13 Wydaje się 
zatem, że należy rozumieć to w ten sposób, iż ingerencja państwa staje się możliwa 
dopiero po naruszeniu struktury psychicznej pracownika. Natomiast z chwilą 
nawiązania stosunku pracy, obowiązkiem pracodawcy będzie szanowanie jak i 
ochrona jego zdrowia psychicznego, która ma realizować się poprzez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zbiorczo działania te można określić 
jako prewencyjne, zaradcze, ukierunkowane w tym konkretnym przypadku na 
utrzymaniu zdrowia pracownika także i w sferze jego psychiki.  

                                                 
12 Szerzej: N.C. Shahrokh, R.E. Hales, [w:] Amerykański słownik psychiatryczny, B. łoza, A. Czernikiewicz, Wrocław 
2009. 
13 Szerzej: K. Korzan, Postępowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, Rejent 1996, nr 6, s. 23.  



 

34 
 

tylko fakt eliminacji zjawiska choroby, ale szersze spektrum jej oddziaływania, a 
mianowicie: podkreślenie, że w jej treści mieści się także aspekt aktywny jakim jest 
ogólnie przyjęty dobrostan. Z praktycznego punktu widzenia, który stanowi także 
jeden z powodów powstania niniejszego opracowania, oznacza on nie tylko 
zwalczanie choroby, ale także utrzymywanie i wzmacnianie dobrego stanu zdrowia8. 
Dla przyjętych rozważań wskazana definicja wydaje się być punktem zwrotnym, gdyż 
właśnie z niej wynika nie tylko podkreślany potocznie wymiar biologiczny zdrowia 
przybierający postać braku choroby, ale także, równie istotny jej wymiar psychiczny.  
W piśmiennictwie poświęconym tej problematyce zaznaczono, że w wymiarze 
psychicznym dodatkowo wyodrębnia się zdrowie umysłowe odpowiedzialne za 
procesy myślowe, ale także zdrowie emocjonalne, powiązane ze zdolnością do 
przeżywania uczuć i emocji.9 W przytoczonej definicji WHO, oprócz wskazanych 
części składowych pojęcia zdrowia, akcentuje się ponadto jego wymiar społeczny 
jako trzeci współistniejący i niezbędny element dopełniający. Wymiar społeczny 
przekłada się bowiem na zdolność do wchodzenia i utrzymywania relacji z innymi 
ludźmi. Definicja WHO już na tym etapie pozwala na postawienie tezy, zgodnie z 
którą, pojęcie zdrowia jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym, a zatem, na jego 
pełen wymiar składają się wzajemnie na siebie oddziałujące sfery, tj. fizyczna, 
psychiczna i społeczna.  Powyższy podział pozwoli na kontynuację prowadzonych 
rozważań, które zostaną jednak skoncentrowane wokół sfery psychicznej. Jak 
zasygnalizowano, w polskim kodeksie pracy, oprócz braku definicji zdrowia, nie 
została umieszczona także definicja zdrowia psychicznego. Dodatkowo, zaznaczenia 
wymaga, że polski ustawodawca w treści kodeksu pracy nie posługuje się tym 
pojęciem ani raz, chociaż w kilku przepisach zaznacza potrzebę ochrony zdrowia 
pracownika przed jego rozstrojem. Regulacje takie będą zamieszczone w części 
przepisu odnoszącego się do mobbingu, którego wystąpienie najczęściej prowadzi 
właśnie do krzywdy w postaci rozstroju zdrowia psychicznego pracownika.  Mimo 
braku legalnej definicji zdrowia psychicznego w treści polskiego kodeksu pracy, 
pojęcie to zostało uznane za kluczowe w innej ustawie, a mianowicie ustawie o 
ochronie zdrowia psychicznego10. Ustawa ta to akt prawny mający zapewnić 
właściwe gwarancje realizacji zasady poszanowania praw i wolności obywatelskich. 
Dlatego też, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy, sprawy unormowane jej przepisami, 
są z założenia sprawami z zakresu prawa osobowego.11 Co prawda, także i w treści tej 

                                                 
https://mindyourmindproject.org/wp-content/uploads/2014/11/WHO-Statement-on-Mental-Health-Promotion.pdf, 
data dostępu: 26 kwiecień 2020r. 
8 Szerzej: P. Gałecki, K. Bobińska, K. Eichstaedt, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 
2016, s. 20. 
9 Szerzej: T. Maszczak, Zdrowie jako wartość uniwersalna, (Health as a universal value), Roczniki Naukowe AWF w 
Poznaniu, 2005, z. 54, s. 74.  
10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 
685). 
11 Tak: Postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00, OSNC 2001 nr 7-8, poz. 116, s. 84. 
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ustawy nie znajdziemy legalnej definicji zdrowia psychicznego, jednak w preambule 
zaznaczono, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym, a więc podstawowym, 
dobrem osobistym każdego człowieka. Kwalifikacja zdrowia psychicznego do 
kategorii dóbr osobistych pozwala na odwołanie się do szczegółowych regulacji 
związanych z ich ochroną gwarantowaną w prawie polskim także i na drodze 
cywilistycznej. Zdrowie psychiczne, na co zwraca się uwagę w piśmiennictwie, to 
stan raczej względny niż absolutny.12  Wobec powyższego, wśród sposobów ochrony 
dóbr osobistych polski ustawodawca wymienia przede wszystkim zaniechanie 
działania naruszającego dane dobro osobiste. Zaniechanie może mieć jednak miejsce 
jedynie, gdy konkretne dobro osobiste nie zostało jeszcze naruszone, lecz na skutek 
naruszeń staje się ono rzeczywiście i realnie zagrożone. W dalszej kolejności, 
środkiem zaradczym stanie się dopełnienie czynności niezbędnych do likwidacji 
skutków naruszeń danego dobra osobistego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może domagać się także 
zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty na wskazany cel społeczny. Dodatkowo, 
jeżeli skutkiem naruszenia określonego dobra osobistego stanie się szkoda 
majątkowa, poszkodowany na zasadach ogólnych (tj. art. 24§2 k.c.) może domagać 
się jej naprawienia. Zasadniczo, na gruncie kodeksu cywilnego, ustawodawca zawarł 
domniemanie bezprawności naruszenia dobra osobistego. Domniemanie to ma jednak 
charakter wzruszalny, a więc w przypadku uprawdopodobnienia uprawnienia do 
określonego działania, które zostało uznane za działanie skutkujące naruszeniem 
konkretnego dobra osobistego. Wobec powyższego, ten, kto twierdzi, że zostało 
naruszone jego dobro osobiste, np. w postaci naruszenia zdrowia psychicznego, nie 
musi wykazywać bezprawności, gdyż w takim przypadku ciężar udowodnienia 
takiego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zgodnie 
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12 Szerzej: N.C. Shahrokh, R.E. Hales, [w:] Amerykański słownik psychiatryczny, B. łoza, A. Czernikiewicz, Wrocław 
2009. 
13 Szerzej: K. Korzan, Postępowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, Rejent 1996, nr 6, s. 23.  
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W przedmiotowym zakresie, podejmowanie celowych działań prewencyjnych ze 
strony pracodawcy, u którego pracownik spędza znaczną część swojego świadomego 
życia, wypełnia założenia o których zbiorczo mowa w art. 1 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego. Mianowicie, zgodnie z wolą ustawodawcy zawartą w art. 1 
ust.2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, alternatywnie, bo obok organów 
administracji publicznej w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą 
uczestniczyć także „inne osoby fizyczne i prawne”. Wobec powyższego, wydaje się, 
że w tym przypadku brak przeszkód by posiłkując się wskazanymi regulacjami z 
zakresu podstawowych zasad prawa pracy zakwalifikować do nich także 
pracodawców w rozumieniu art. 3 k.p. Argumentem przemawiającym za słusznością 
powyższej kwalifikacji staje się również tendencja wyrażona przez Komisję 
Europejską w dokumencie zatytułowanym „Promowanie zdrowia psychicznego w 
miejscu pracy”. Dokument ten stanowi wytyczne dotyczące kompleksowego 
podejścia europejskich podmiotów zatrudniających pracowników. Jego treść została 
oparta na analizie związanej z wystąpieniem skutków naruszeń zdrowia psychicznego 
pracowników zarówno z punktu widzenia interesów ich samych, ale i 
wielopłaszczyznowego ryzyka ponoszonego z tego tytułu przez pracodawców. 
Komisja już we wstępie dokumentu podkreśla m.in. istotną rolę pracodawców w 
zakresie zarówno rozwiązywania problemów zdrowia psychicznego pracowników jak 
i ich psychofizycznego dobrostanu oraz sposobów łagodzenia ryzyka, aż po szeroko 
rozumianą promocję zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Treść dokumentu 
zawiera również konkretne przykłady działań podejmowanych przez pracodawców w 
celu poprawy tej sfery życia pracowników. Dlatego powołaną publikację należy uznać 
za istotne i praktyczne narzędzie ukierunkowane na zapewnienie zintegrowanych ram 
promowania zdrowia psychicznego w miejscu pracy oraz na przedstawieniu 
przykładów dobrych praktyk, które uznano za skuteczne w analizowanym zakresie. 
Wreszcie, zaznaczenia wymaga, że w treści dokumentu KE, obok wielu innych pojęć 
zawartych w słowniczku, została zamieszczona także definicja zdrowia psychicznego. 
Oznacza ono zbiorczo: stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje 
swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie 
i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Wydaje 
się zatem, że jej konstrukcja jest bliska założeniom powołanej definicji zdrowia 
zaproponowanej przez WHO. 

2    WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEGO PRAWA PRACY A 
OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO PRACOWNIKA 

Na wstępie zaznaczenia wymaga, że problematyka ochrony zdrowia 
psychicznego pracownika w polskim prawie pracy nie jest zagadnieniem, któremu 
poświęcono należytą uwagę. Nie oznacza to jednak, że w obowiązującym porządku 
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prawnym, polski ustawodawca pracy całkowicie je pomija. Analizując obowiązujące 
regulacje należy zauważyć, że zdrowie, a więc w tym także zdrowie psychiczne, może 
stanowić zarówno kryterium, od którego będzie zależeć nawiązanie jak i ustanie 
stosunku pracy. W pierwszym przypadku sprowadza się to do stwierdzenia, że 
dobrostan psychofizyczny pracownika stanowi rzeczywistą podstawę dopuszczenia 
pracownika do wykonywania niektórych zawodów. Przykładem takich regulacji, 
które wśród wymogów selekcyjnych wymieniają właśnie odpowiedni stan psychiczny 
przyszłego pracownika, jest ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych14.  
Zasadniczo, polski ustawodawca wśród niezbędnych elementów związanych z 
dopuszczeniem pracownika do pracy wymaga przeprowadzenia badań wstępnych. 
Jednak tylko niektóre z przepisów zawierają dodatkowy obowiązek ukierunkowania 
takich badań właśnie na sferę psychiki. Wspomniana ustawa Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, w rozdziale zatytułowanym powołanie do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziowskim odsyła do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu 
sędziego15. W skład badań kandydata na stanowisko sędziego wchodzą właśnie m.in. 
badania ukierunkowane na ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego. Po ich przeprowadzeniu, 
uprawniony lekarz wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia 
obowiązków sędziego. Badania te może przeprowadzić jedynie lekarz spełniający 
łącznie trzy kryteria tj.: wpis do rejestru lekarzy przeprowadzających badania 
profilaktyczne prowadzane na podstawie art. 229 § 8 k.p., prawo wykonywania 
zawodu, a także co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie. Natomiast badania 
psychologiczne kandydata przeprowadza uprawniony do tego psycholog, który został 
wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na 
podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji16. Takie 
badania natomiast obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata 
przeprowadzane z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. Wówczas psycholog 
określa i opisuje cechy osobowości kandydata dotyczące umiejętności poznawczych 
i społecznych, z uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i 
podejmowania decyzji oraz jego odporności na stres. Psycholog uprawniony na 
podstawie wyników badań, wydaje tzw. zaświadczenie psychologiczne o zdolności 
kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie predyspozycji i 
umiejętności psychologicznych. Niemniej jednak, wskazana ustawa jest jedną z 
niewielu które zawierają podstawę w zakresie weryfikacji sfery psychicznej 

                                                 
14 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070), tj. z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 52). 
15 Szerzej: na podstawie art.57 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2013r., poz.427, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań 
lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, tj. z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 619). 
16 Dz.U. 2017 r., poz. 1839 oraz 2018 r., poz. 106 i 138. 
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14 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070), tj. z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 52). 
15 Szerzej: na podstawie art.57 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2013r., poz.427, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań 
lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, tj. z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 619). 
16 Dz.U. 2017 r., poz. 1839 oraz 2018 r., poz. 106 i 138. 
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przyszłego pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może zlecić przeprowadzania 
takich badań bez wyraźnie sprecyzowanej podstawy prawnej.  

Analizując jednak treść polskiego kodeksu pracy pod kątem zagadnień 
związanych z ochroną zdrowia psychicznego pracownika w trakcie trwającego 
zatrudnienia, nie sposób pominąć przepisu dotyczącego mobbingu. Niewątpliwie 
mobbing, który zgodnie z polskim kodeksem pracy oznacza: działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, skutkuje 
naruszaniem jego sprawności psychicznej17. Sam ustawodawca charakteryzując to 
zjawisko podkreśla, że polega ono na uporczywym i długotrwałym nękaniu i 
zastraszaniu pracownika, wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powoduje poniżenie, ośmieszenie, izolację lub eliminację z zespołu 
współpracowników.  Mobbing określa się zatem jako przemoc psychiczną będącą 
szczególnym rodzajem patologii w miejscu pracy18. Wobec powyższego, pracodawca 
decydując się na zatrudnienie pracownika jest zobowiązany do zapewnienia mu 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a więc także warunków pracy 
wolnych od praktyk spełniających znamiona mobbingu. W polskim prawie pracy 
obowiązek polegający na przeciwdziałaniu mobbingowi ma wymiar obowiązku 
starannego działania, zaś wypełnieniem realizacji powyższego obowiązku - 
środowisko pracy wolne od mobbingu. Powołana problematyka wydaje się zatem 
jedną z kluczowych, których zasadniczym celem staje się ochrona zdrowia 
psychicznego pracownika. Co prawda, oprócz ogólnie brzmiącego nakazu 
przeciwdziałania mobbingowi, który w każdym przypadku obciąża pracodawcę, 
polski ustawodawca nie zdecydował się na wyszczególnienie środków które mają 
temu służyć. Dlatego też, w orzecznictwie sądowym podkreśla się szczególną rolę 
szkoleniową, polegającą na informowaniu o niebezpieczeństwie i konsekwencjach 
wystąpienia mobbingu, a także potrzebę wprowadzania procedur umożliwiających 
wykrywanie i likwidację tego zjawiska19. Jednakże dobór właściwych i skutecznych 
środków służącym eliminacji mobbingu ustawodawca pozostawia w gestii każdego z 
pracodawców z osobna. Najnowsze orzecznictwo uwypukla też obowiązek 
pracodawcy polegający na kształtowaniu w zakładzie pracy zasad współżycia 

                                                 
17 Szerzej m.in.: M. Bosak-Sojka, A. Maroń, Mobbing jako zagrożenie dla zdrowia pracownika w świetle regulacji 
polskiego prawa pracy, [w:] Starostlivosť o zdravie zamestnancov, pod. red. M. Dolobáč, M. Seilerová, Koszyce 2018, 
s. 137-146; M. Bosak – Sojka, A. Maroń, Mobbing jako przykład zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika [w:] 
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne", 
pod red. D. Semków, Warszawa 2018, s. 196-210; M.Bosak-Sojka, A.Maroń, Przyczyny mobbingu w administracji 
publicznej [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, pod 
red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018, s. 676-686. 
18 Szerzej: M. Bosak, Zjawisko mobbingu jako patologia pracy: kilka uwag na tle regulacji zawartych w kodeksie 
pracy, Ius et Administratio. Rzeszów 2010, zeszyt specjalny: III Forum Socjologów Prawa „Prawo i ład społeczny”, 
s. 163-169 
19 Szerzej: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11, OSNAPiUS 2012, nr 19-20, poz. 238, s. 
814. 
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społecznego, których deficyt stanowi jedną z poważniejszych przyczyn 
prowadzących do degradacji zdrowia psychicznego pracowników.  Oprócz ogólnie 
brzmiących powinności takich jak obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, 
obowiązek szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, kształtują się 
obowiązki szczegółowe, takie jak dbanie o dobrą atmosferę w pracy, przeciwdziałanie 
konfliktom, zapobieganie naruszaniu godności pracowników. Z dalszej części 
przedmiotowego wyroku wynika, że za niedopuszczalne, bo pozostające w opozycji 
z zasadami współżycia społecznego, staje się tolerowanie wzajemnego odnoszenia się 
do siebie pracowników z użyciem słów obraźliwych, wulgarnych, obelżywych czy 
obscenicznych.20  

Zagadnienia związane z ochroną zdrowia pracownika w sferze psychiki 
wynikają także pośrednio z treści niektórych aktów wykonawczych regulujących 
szczegółowe zasady związane z warunkami zatrudniania szczególnie chronionych 
grup pracowników. Z ich treści wynika, że określone rodzaje prac skutkują ryzykiem 
psychospołecznym i nie wpływają korzystanie na rozwój czy stan psychofizyczny 
pracowników. Przedmiotowe zakazy są skierowane w tym przypadku do 
pracowników młodocianych zatrudnianych zarówno w celu przygotowania 
zawodowego21 jak i przy pracach lekkich22  oraz kobiet, z uwzględnieniem kobiet w 
ciąży.23 

ZAKOŃCZENIE 

Przeprowadzona analiza pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że 
problematyka ochrony zdrowia psychicznego w polskim prawie pracy nie ma 
charakteru jednolitego. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązujące regulacje 
polskiego prawa pracy uznają ten składnik zdrowia za istotny, gdyż uwzględniają go 
jako kryterium selekcyjne, mające wpływ na nawiązanie stosunku pracy oraz 
wykonywanie niektórych zawodów. Jak podkreślano, to od dobrostanu 
psychofizycznego pracownika zależy de facto cały proces związany z przebiegiem 
jego zatrudnienia, a więc zarówno dopuszczenie go do wykonywania określonej 
pracy, modyfikacja istniejącego stosunku pracy, ale i możliwość jego zakończenia. 
Prowadzona analiza z założenia nie obejmuje problematyki związanej z 
zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdyż zagadnienia te 
przekraczają zarówno ramy i cel niniejszego opracowania. W takim przypadku mamy 

                                                 
20Szerzej: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2018 r., I PK 184/17, Legalis nr 1819161. 
21 Szerzej: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z tych pracy z dnia 24 sierpnia 2004r., tj. z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 
1509). 
22 Zakaz ten stanowi jedno z kryteriów charakteryzującą tzw. pracę lekką – szerzej: art. 2001 § 2 k.p. 
23 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 796). 
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17 Szerzej m.in.: M. Bosak-Sojka, A. Maroń, Mobbing jako zagrożenie dla zdrowia pracownika w świetle regulacji 
polskiego prawa pracy, [w:] Starostlivosť o zdravie zamestnancov, pod. red. M. Dolobáč, M. Seilerová, Koszyce 2018, 
s. 137-146; M. Bosak – Sojka, A. Maroń, Mobbing jako przykład zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika [w:] 
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne", 
pod red. D. Semków, Warszawa 2018, s. 196-210; M.Bosak-Sojka, A.Maroń, Przyczyny mobbingu w administracji 
publicznej [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, pod 
red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018, s. 676-686. 
18 Szerzej: M. Bosak, Zjawisko mobbingu jako patologia pracy: kilka uwag na tle regulacji zawartych w kodeksie 
pracy, Ius et Administratio. Rzeszów 2010, zeszyt specjalny: III Forum Socjologów Prawa „Prawo i ład społeczny”, 
s. 163-169 
19 Szerzej: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11, OSNAPiUS 2012, nr 19-20, poz. 238, s. 
814. 
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20Szerzej: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2018 r., I PK 184/17, Legalis nr 1819161. 
21 Szerzej: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z tych pracy z dnia 24 sierpnia 2004r., tj. z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 
1509). 
22 Zakaz ten stanowi jedno z kryteriów charakteryzującą tzw. pracę lekką – szerzej: art. 2001 § 2 k.p. 
23 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 796). 



 

40 
 

bowiem do czynienia ze stwierdzoną już medycznie dysfunkcją organizmu 
spowodowaną chorobą. Natomiast założony cel został ograniczony do charakterystyki 
obowiązujących rozwiązań normatywnych, które mają przyczyniać się zarówno do 
zachowania, ale i ochrony zdrowia psychicznego pracownika. Konkluzja w tym 
zakresie sprowadza się zatem do stwierdzenia, że jak dotychczas, polski ustawodawca 
pracy nie poświecił tym zagadnieniom należytej uwagi. Nadal zagadnienia związane 
z obowiązkiem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do 
których ustawodawca zobowiązał pracodawców, nasuwają w znacznej mierze 
skojarzenia z obowiązkami z zakresu sfery materialnej. Być może przyczynkiem do 
zmiany w tym zakresie stanie się stopniowe wdrażanie rozwiązań zaproponowanych 
przez Komisję Europejską, która w wydawanych dokumentach jednoznacznie 
wskazuje na pilną potrzebę promowania zdrowia psychicznego pracowników w 
miejscu pracy. 
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ÚVOD 

Cieľom príspevku je poskytnúť komplexnejší pohľad na legislatívne 
vymedzenie posudzovania zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu práci z pohľadu 
aktuálnej právnej úpravy, ktorá je predmetom niekoľkých právnych predpisov. 
Prelínajú sa tu predpisy oblasti pracovného práva a správneho práva. Právny inštitút 
lekárskeho posudku je analyzovaný  najmä z pohľadu zákona 576/2004 Z.z. 
Významným právnym inštitútom ktorý sa uplatňuje pri posudzovaní zdravotného 
stavu zamestnanca je zdravotná dokumentácia. 

1  PRÁVO NA PREVENCIU VZNIKU PORÚCH ZDRAVIA A 
POSUDKOVÁ ČINNOSŤ VO VZŤAHU K PRÁCI  

Právo na prevenciu vzniku porúch zdravia patrí medzi základné oprávnenia 
pacientov, garantované obyvateľom SR viacerými medzinárodnými aj vnútroštátnymi 
dokumentami. Úlohou štátu v oblasti ochrany zdravia je najmä vytvorenie takého 
legislatívneho rámca, aby existovali účinné mechanizmy umožňujúce kontrolovať 
determinanty zdravia plynúce zo životného prostredia jednotlivca. Práca a pracovné 
prostredie a ich charakteristiky patria aj podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie(ďalej iba SZO) medzi významné sociálne determinanty zdravia. 
Slovenská republika sa zaviazala plniť ciele programu Zdravie 2020, konkrétnym 
krokom v oblasti prioritizácie sociálnych determinantov zdravia je napr. zmluva 
medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Regionálnym úradom  SZO pre Európu pre 
roky 2016 – 2017.1 Medzi významné právne inštitúty v oblasti právnych záruk 
prevencie porúch zdravia patrí právny inštitút zdravotného dohľadu a právny inštitút 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, pre ktoré je základom právnej 
úpravy zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Kvalitatívne charakteristiky pracovného prostredia, najmä dispozičné, 
priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie a osvetlenie, 
emisia hlukom, prachom, ionizujúcim žiarením, vibráciami, biologickými faktormi  a 
inými faktormi práce a pracovného prostredia (napríklad psychická pracovná záťaž, 
senzorická záťaž – zraku, sluchu), ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú 
alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia, sú zabezpečované dohľadom nad stavom 
pracovného prostredia z hľadiska vhodnosti na vykonávanie pracovných činností a z 
dôvodu ochrany zdravia zamestnancov. Vplyv vykonanej práce, pracovného procesu 

                                                 
1 KOSTIČOVÁ, M. Sociálne determinanty zdravia a nerovnosti v zdraví. In OZOROVSKÝ V. a kol. Sociálne 
lekárstvo. 2. aktual. vyd. ISBN 978-80-89607-68-6. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018.  s. 44. 
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a pracovného prostredia na zdravie pracujúcich vychádza z poznatkov medicínskeho 
odboru pracovného lekárstva.2 

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ktoré sú súčasťou 
zdravotného dohľadu v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú lekári pracovnej 
zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou a lekári so špecializáciou v 
špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekári so špecializáciou v 
špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú 
starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.3 

Posudzovanie spôsobilosti na prácu podľa zákona 355/2007 Z.z. je potrebné 
odlíšiť od posudzovania dočasnej pracovnej neschopnosti podľa § 12a zákona 
576/2004 Z.z.  Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej 
príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je buď všeobecný lekár4 alebo lekár so 
špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má 
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 12 zákona 
576/2004 Z.z., ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti. Ak ide o 
posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri 
poskytovaní ústavnej starostlivosti, rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár 
zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom. Ak 
príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví 
potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive a určí osobe 
liečebný režim. 

Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo 
vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje § 12 
ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Zamestnávateľ je povinný v zmysle Zákonníka práce5 zabezpečiť, aby sa zamestnanec 
pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci pred 
zaradením na nočnú prácu, pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok, 
kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané 
výkonom nočnej práce, ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho 
mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.6 Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti 

                                                 
2 FATHI, A. Posudzovanie zdravotného stavu vo vzťahu k práci. In Via Practica [online]. roč. 13, 2016, č.6, s. 264–
268. [cit. 28.04.2020]. Dostupné na internete: http://www.solen.sk/pdf/afb4ad9881ae88dea3e08221c48e0679.pdf 
3 Čl.2, ods.1 odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych 
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29. septembra 2016. Vestník MZ SR, roč,64, 
2016, čiastka 29 – 38. 
4 § 8 ods. 3 zákona 576/2004 Z.z. 
5 Zákon č. 311/2001 Z. z.  
6 Podrobnejšie in BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, M., HAMUĽÁK, J., DOLOBÁČ, M. Slovenské pracovné právo. 
1. vyd. Bratislava : Sprint 2. 2019. 664s. ISBN 978-80-89710-48-5. 
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1 KOSTIČOVÁ, M. Sociálne determinanty zdravia a nerovnosti v zdraví. In OZOROVSKÝ V. a kol. Sociálne 
lekárstvo. 2. aktual. vyd. ISBN 978-80-89607-68-6. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018.  s. 44. 
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2 FATHI, A. Posudzovanie zdravotného stavu vo vzťahu k práci. In Via Practica [online]. roč. 13, 2016, č.6, s. 264–
268. [cit. 28.04.2020]. Dostupné na internete: http://www.solen.sk/pdf/afb4ad9881ae88dea3e08221c48e0679.pdf 
3 Čl.2, ods.1 odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych 
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29. septembra 2016. Vestník MZ SR, roč,64, 
2016, čiastka 29 – 38. 
4 § 8 ods. 3 zákona 576/2004 Z.z. 
5 Zákon č. 311/2001 Z. z.  
6 Podrobnejšie in BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, M., HAMUĽÁK, J., DOLOBÁČ, M. Slovenské pracovné právo. 
1. vyd. Bratislava : Sprint 2. 2019. 664s. ISBN 978-80-89710-48-5. 
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uhrádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. V súlade so zákonom č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zamestnávateľ zabezpečuje posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov:  

 - pred ich nástupom do práce a pred zaradením do práce, ktorá môže ohroziť 
ich zdravie alebo zdravie iných osôb,  

- v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich 
zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného 
prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok, vrátane biologického 
monitorovania expozície zamestnancov, 

- zamestnancov, ktorí nevykonávali dlhšie obdobie viac ako 6 mesiacov prácu 
zo zdravotných dôvodov, aby sa určili prípadné podozrenia na profesionálne príčiny 
zmien zdravotného stavu, alebo kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali 
vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia alebo ich preradenie na inú prácu a 
rehabilitáciu,  

- pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov 
práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície zamestnancov faktorom práce a 
pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte 
špecifických alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu s 
možnosťou vývoja poškodenia zdravia z  práce alebo kontraindikácie pre vykonávanie 
danej práce zamestnancom,  

- pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu 
zamestnancov v súvislosti s prácou počas podmienečnej, časovo vymedzenej 
indikácie vykonávania danej práce,  

- v určených intervaloch po ukončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými 
faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období, - mimoriadne 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak má odôvodnené pochybnosti o 
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, na výkon požadovanej práce,  

- pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu 
zo zdravotných dôvodov. 

Súčasná legislatíva ako aj teória pracovného lekárstva rozoznáva niekoľko 
druhov lekárskych preventívnych prehliadok (ďalej „LPP“) vo vzťahu k práci7: 

a) Vstupná LPP (pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo 
obdobného pracovného vzťahu) 

                                                 
7 FATHI, A. 2016, s. 266. 
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b) Periodická LPP (v súvislosti s výkonom práce sa vykonáva v intervaloch 
podľa osobitného predpisu) 

c) Výstupná LPP (po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu) 

d) Následná LPP (zamestnanca, ktorý vykonával prácu zaradenú do tretej 
alebo štvrtej kategórie, ktorá môže spôsobiť neskoré následky na zdraví 
aj po dlhšom čase po prerušení expozície rizikovému faktoru) 

e) Mimoriadna LPP (orgán verejného zdravotníctva aj lekár, ktorý 
posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu môže nariadiť mimoriadnu 
LPP). 

Organizáciu lekárskych prehliadok, rozsah a obsah informácií ktoré má získať 
a vyhodnotiť lekár pri realizácii preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 
podrobnejšie špecifikuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-
OZS-2016 zo dňa 29. septembra 2016. Vestník MZ SR, roč,64, 2016, čiastka 29 – 38, 
ktoré s účinnosťou ku dňu 2.novembra 2016 nahradilo nahradilo odborné usmernenie 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci číslo S05281-OZS-2013 zo dňa 20. januára 2014 
.Vestník MZ SR, roč. 62, 2014, čiastka 1-10. 

2  POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU 
Z POHĽADU ZÁKONA 576/2004 Z.z. 

Prevencia je definovaná ako súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti v §2 
odseku 1 zákona 576/2004 Z.z.: „Ak tento zákon neustanovuje inak, zdravotná 
starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, 
vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s 
cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej 
života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa 
prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, 
ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“ 

Podrobnejšie je v §  §2 ods. 7 zákona uvedené, že „prevencia je: 

a)  výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia 
zdravia osobe, 

b)  aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a 
predchádzanie vzniku chorôb,  

c)  vyhľadávanie patologických procesov v ich asymptomatickom období s 
cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu,  
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uhrádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. V súlade so zákonom č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zamestnávateľ zabezpečuje posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov:  

 - pred ich nástupom do práce a pred zaradením do práce, ktorá môže ohroziť 
ich zdravie alebo zdravie iných osôb,  

- v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich 
zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného 
prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok, vrátane biologického 
monitorovania expozície zamestnancov, 

- zamestnancov, ktorí nevykonávali dlhšie obdobie viac ako 6 mesiacov prácu 
zo zdravotných dôvodov, aby sa určili prípadné podozrenia na profesionálne príčiny 
zmien zdravotného stavu, alebo kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali 
vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia alebo ich preradenie na inú prácu a 
rehabilitáciu,  

- pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov 
práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície zamestnancov faktorom práce a 
pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte 
špecifických alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu s 
možnosťou vývoja poškodenia zdravia z  práce alebo kontraindikácie pre vykonávanie 
danej práce zamestnancom,  

- pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu 
zamestnancov v súvislosti s prácou počas podmienečnej, časovo vymedzenej 
indikácie vykonávania danej práce,  

- v určených intervaloch po ukončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými 
faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období, - mimoriadne 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak má odôvodnené pochybnosti o 
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, na výkon požadovanej práce,  

- pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu 
zo zdravotných dôvodov. 

Súčasná legislatíva ako aj teória pracovného lekárstva rozoznáva niekoľko 
druhov lekárskych preventívnych prehliadok (ďalej „LPP“) vo vzťahu k práci7: 

a) Vstupná LPP (pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo 
obdobného pracovného vzťahu) 

                                                 
7 FATHI, A. 2016, s. 266. 
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b) Periodická LPP (v súvislosti s výkonom práce sa vykonáva v intervaloch 
podľa osobitného predpisu) 

c) Výstupná LPP (po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu) 

d) Následná LPP (zamestnanca, ktorý vykonával prácu zaradenú do tretej 
alebo štvrtej kategórie, ktorá môže spôsobiť neskoré následky na zdraví 
aj po dlhšom čase po prerušení expozície rizikovému faktoru) 

e) Mimoriadna LPP (orgán verejného zdravotníctva aj lekár, ktorý 
posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu môže nariadiť mimoriadnu 
LPP). 

Organizáciu lekárskych prehliadok, rozsah a obsah informácií ktoré má získať 
a vyhodnotiť lekár pri realizácii preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 
podrobnejšie špecifikuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-
OZS-2016 zo dňa 29. septembra 2016. Vestník MZ SR, roč,64, 2016, čiastka 29 – 38, 
ktoré s účinnosťou ku dňu 2.novembra 2016 nahradilo nahradilo odborné usmernenie 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci číslo S05281-OZS-2013 zo dňa 20. januára 2014 
.Vestník MZ SR, roč. 62, 2014, čiastka 1-10. 

2  POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU 
Z POHĽADU ZÁKONA 576/2004 Z.z. 

Prevencia je definovaná ako súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti v §2 
odseku 1 zákona 576/2004 Z.z.: „Ak tento zákon neustanovuje inak, zdravotná 
starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, 
vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s 
cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej 
života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa 
prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, 
ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“ 

Podrobnejšie je v §  §2 ods. 7 zákona uvedené, že „prevencia je: 

a)  výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia 
zdravia osobe, 

b)  aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a 
predchádzanie vzniku chorôb,  

c)  vyhľadávanie patologických procesov v ich asymptomatickom období s 
cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu,  
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d)  aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu 
zdravotného stavu osoby, 

e)  aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb v súvislosti s prácou, ich 
odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb z povolania v súvislosti 
s výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci,  

f)  populačný skríning, ktorý je organizovanou, kontinuálnou a 
vyhodnocovanou činnosťou zameranou na zachytenie onkologickej 
choroby alebo zachytenie inej závažnej choroby vo včasnom štádiu alebo 
u zdanlivo zdravej bezpríznakovej populácie v súlade s odporúčaniami 
odborných spoločností pre výkon skríningu; na populačný skríning 
pozýva indikovaný okruh poistencov zdravotná poisťovňa,  

g)  oportúnny skríning, ktorý je činnosťou zameranou na zachytenie 
onkologickej choroby alebo zachytenie inej závažnej choroby vo 
včasnom štádiu alebo u zdanlivo zdravej bezpríznakovej populácie v 
rámci preventívnej prehliadky.“ 

Z uvedeného vyplýva, že lekár ktorý realizuje lekárske preventívne prehliadky 
vo vzťahu k práci, je povinný sa pri ich realizácii riadiť požiadavkami zákona 
576/2004 Z.z., medzi ktoré patrí jednak postup lege artis v zmysle §4 ods.3 zákona 
576/2004 Z.z., jednak požiadavka získať informovaný súhlas pacienta podľa §4 ods.4 
a §6 ods.4, ako aj vedenie zdravotnej dokumentácie v zmysle §4 ods.5 zákona 
576/2004 Z.z. Súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta ergo bude aj lekársky 
posudok, anamnestické údaje posudzovanej osoby a záznamy z vyšetrení od ďalších 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ak boli potrebné k vypracovaniu posudku.  

Poskytovateľ má zákonom uloženú povinnosť poskytovať zdravotnú 
starostlivosť správne, pričom definuje kritériá posúdenia správnosti. Zdravotná 
starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na 
správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom 
uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov 
lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, 
štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri 
zohľadnení individuálneho stavu pacienta8. Zhodnotenie, či konkrétny zdravotnícky 
pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti postupoval správne, vždy 
záleží od okolností konkrétneho prípadu. Konkrétny postup lekára pri posudzovaní 
zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci sa riadi podľa odborného usmernenia 

                                                 
8 §4 ods.3 zákona 576/2004 Z.z 
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Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci zo dňa 29. septembra 2016.9 

Vypracovanie lekárskeho posudku je právne kvalifikované a zaradené medzi 
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.10 Lekársky posudok na 
účely tohto zákona je výsledok posúdenia: a) zdravotnej spôsobilosti na prácu, b) 
zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou 
z povolania, c)  bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z 
povolania a iných poškodeniach na zdraví podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade 
za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.11 Lekársky posudok 
vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a posudzovanie vykonáva 
poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej 
sa má posudzovanie týkať, alebo s jej súhlasom na žiadosť právnickej osoby.12 

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu je samostatne 
upravený v § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý tiež definuje jeho obsahové 
náležitosti. Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené 
v prílohe č. 3c.   

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky 
vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej 
dokumentácie ktorú vedie v zmysle §§ 18 – 25 zákona 576/2004 Z.z.  a vypracuje 
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu13, pričom zákon priamo odkazuje 
na § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.  

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá 
zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné 
fyzické osoby; kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí 
zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, a na požiadanie mu poskytne výsledky vyšetrení získané pri 
výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.14 K výsledkom vyšetrení 
ktoré boli podkladom k vypracovaniu lekárskeho posudku má teda prístup pacient 
a v prípade vyžiadania aj jeho všeobecný lekár. 
                                                 
9 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29. septembra 
2016. Vestník MZ SR, roč,64, 2016, čiastka 29 – 38. 
10 §13, písm a) zákona 576/2004 Z.z. 
11 §16 ods.1. zákona 476/2004 Z.z. 
12 §16 ods.2 a 3 zákona č.576/2004 Z.z. 
13 §30f ods.1 zákona č. 355/2007 Z. z. 
14 §30f ods1. zákona č. 355/2007 Z. z. 
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d)  aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu 
zdravotného stavu osoby, 

e)  aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb v súvislosti s prácou, ich 
odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb z povolania v súvislosti 
s výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci,  

f)  populačný skríning, ktorý je organizovanou, kontinuálnou a 
vyhodnocovanou činnosťou zameranou na zachytenie onkologickej 
choroby alebo zachytenie inej závažnej choroby vo včasnom štádiu alebo 
u zdanlivo zdravej bezpríznakovej populácie v súlade s odporúčaniami 
odborných spoločností pre výkon skríningu; na populačný skríning 
pozýva indikovaný okruh poistencov zdravotná poisťovňa,  

g)  oportúnny skríning, ktorý je činnosťou zameranou na zachytenie 
onkologickej choroby alebo zachytenie inej závažnej choroby vo 
včasnom štádiu alebo u zdanlivo zdravej bezpríznakovej populácie v 
rámci preventívnej prehliadky.“ 

Z uvedeného vyplýva, že lekár ktorý realizuje lekárske preventívne prehliadky 
vo vzťahu k práci, je povinný sa pri ich realizácii riadiť požiadavkami zákona 
576/2004 Z.z., medzi ktoré patrí jednak postup lege artis v zmysle §4 ods.3 zákona 
576/2004 Z.z., jednak požiadavka získať informovaný súhlas pacienta podľa §4 ods.4 
a §6 ods.4, ako aj vedenie zdravotnej dokumentácie v zmysle §4 ods.5 zákona 
576/2004 Z.z. Súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta ergo bude aj lekársky 
posudok, anamnestické údaje posudzovanej osoby a záznamy z vyšetrení od ďalších 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ak boli potrebné k vypracovaniu posudku.  

Poskytovateľ má zákonom uloženú povinnosť poskytovať zdravotnú 
starostlivosť správne, pričom definuje kritériá posúdenia správnosti. Zdravotná 
starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na 
správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom 
uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov 
lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, 
štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri 
zohľadnení individuálneho stavu pacienta8. Zhodnotenie, či konkrétny zdravotnícky 
pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti postupoval správne, vždy 
záleží od okolností konkrétneho prípadu. Konkrétny postup lekára pri posudzovaní 
zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci sa riadi podľa odborného usmernenia 

                                                 
8 §4 ods.3 zákona 576/2004 Z.z 
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Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci zo dňa 29. septembra 2016.9 

Vypracovanie lekárskeho posudku je právne kvalifikované a zaradené medzi 
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.10 Lekársky posudok na 
účely tohto zákona je výsledok posúdenia: a) zdravotnej spôsobilosti na prácu, b) 
zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou 
z povolania, c)  bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z 
povolania a iných poškodeniach na zdraví podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade 
za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.11 Lekársky posudok 
vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a posudzovanie vykonáva 
poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej 
sa má posudzovanie týkať, alebo s jej súhlasom na žiadosť právnickej osoby.12 

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu je samostatne 
upravený v § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý tiež definuje jeho obsahové 
náležitosti. Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené 
v prílohe č. 3c.   

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky 
vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej 
dokumentácie ktorú vedie v zmysle §§ 18 – 25 zákona 576/2004 Z.z.  a vypracuje 
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu13, pričom zákon priamo odkazuje 
na § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.  

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá 
zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné 
fyzické osoby; kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí 
zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, a na požiadanie mu poskytne výsledky vyšetrení získané pri 
výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.14 K výsledkom vyšetrení 
ktoré boli podkladom k vypracovaniu lekárskeho posudku má teda prístup pacient 
a v prípade vyžiadania aj jeho všeobecný lekár. 
                                                 
9 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29. septembra 
2016. Vestník MZ SR, roč,64, 2016, čiastka 29 – 38. 
10 §13, písm a) zákona 576/2004 Z.z. 
11 §16 ods.1. zákona 476/2004 Z.z. 
12 §16 ods.2 a 3 zákona č.576/2004 Z.z. 
13 §30f ods.1 zákona č. 355/2007 Z. z. 
14 §30f ods1. zákona č. 355/2007 Z. z. 
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Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e až 30g sa 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.15  Dôležité je ustanovenie §17 
zákona 576/2004 Z.z., ktoré umožňuje pacientovi, teda osobe ktorej spôsobilosť na 
prácu bola posudzovaná, o korekciu či prehodnotenie postupu posudzujúceho lekára, 
resp. posudku. Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť 
správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho 
zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo 
služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo 
požiadať poskytovateľa o nápravu. Zákon požaduje písomnú formu žiadosti. 
Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti 
najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva 
nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. Ak poskytovateľ žiadosti 
nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 
dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo obrátiť sa na ďalšie inštitúcie. 
Môže požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, 
ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti vrátane 
prepravy podľa § 14 ods. 1, prípadne sa môže obrátiť sa na orgán príslušný na výkon 
dozoru (MZ SR alebo príslušný samosprávny kraj) ak predmetom žiadosti je iné 
rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti.  

3  PRÁVNA ÚPRAVA ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE  

Zdravotná dokumentácia zohráva veľa praktických funkcií v procese 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj nad jej rámec. Z praktického hľadiska, 
je súborom informácií o pacientovi (zdravotná aj sociálna anamnéza a pod.), 
o poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Správne a podrobne vedená zdravotná 
dokumentácia je jedným z prostriedkov komunikácie medzi zdravotníckymi 
pracovníkmi, napomáha kontinuite zdravotnej starostlivosti, dokladuje kvalitu 
a rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti, je nástrojom pre posilnenie právnej 
ochrany zdravotníckeho pracovníka v pracovno-právnych sporoch, je nástrojom 
posilnenia bezpečnosti poskytovanej starostlivosti a ochrany bezpečnosti pacienta, 
a má aj forenzný význam v prípadných medicínsko-právnych sporoch. Právna prax 
v mnohých krajinách, vrátane SR, si osvojila prezumpciu, že úkon, ktorý nie je 
zapísaný v zdravotnej dokumentácii nebol realizovaný, ak sa nepreukáže opak.16 

                                                 
15 §59 ods.1 zákona č. 355/2007 Z.z. 
16 Bližšie BARANCOVÁ, H. a kol. Medicínske právo. 1.vyd. Bratislava: VEDA a Typi Universitatis Tyrnaviensis. 
2008. 426s. ISBN: 978-80-224-1007-6. CAPÍKOVÁ, S. Právna regulácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
s.145 – 170 In OZOROVSKÝ V. a kol. Sociálne lekárstvo. 2. aktual. vyd. ISBN 978-80-89607-68-6. Bratislava : SAP 
- Slovak Academic Press, 2018. 225s. 
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Dôležitou činnosťou zdravotníckych pracovníkov je vedenie, ochrana a uchovávanie 
zdravotnej dokumentácie. 

Zdravotná dokumentácia je upravená v 3.časti zákona 576/2004 Z.z. Zdravotná 
dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti 
a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.17 Podľa 
§4 odsek 5 zák. 576/2004 Z.z., neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej 
starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Kontrolná právomoc je zverená 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

Zákon 576/2004 Z.z. rozoznáva dve formy vedenia zdravotnej dokumentácie - 
zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme, alebo v elektronickej forme s 
elektronickým podpisom. Výnimkou je dohoda o poskytovaní všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti na ktorej uzavretie sa výslovne vyžaduje písomná forma, 
jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo 
jej zákonnému zástupcovi.18 Druhou výnimkou  je udelenie informovaného súhlasu v 
taxatívne stanovených prípadoch podľa §6 ods.5. Lekársky posudok je taktiež 
potrebné vyhotoviť v písomnej forme. Zdravotná dokumentácia v elektronickej forme 
s elektronickým podpisom sa vedie na záznamovom nosiči v textovej forme, grafickej 
forme alebo v audiovizuálnej forme. 

Zákon 576/2004 Z.z. v § 18 ods.2 stanovuje, že údaje zo zdravotnej 
dokumentácie sa zaznamenávajú v elektronickej zdravotnej knižke vedenej v 
národnom zdravotníckom informačnom systéme. Zápis v zdravotnej dokumentácii 
musí byť pravdivý a čitateľný.  

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien, fakticky zaviedol 
eHealth, významne zasahuje do sféry právnej úpravy vedenia zdravotnej 
dokumentácie a zavádza nové právne inštitúty. Elektronická zdravotná knižka  je 
vymedzená ako súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v 
Národnom registri elektronických zdravotných knižiek, v rozsahu ustanovenom 
uvedeným zákonom. Jednou z častí elektronickej zdravotnej knižky je pacientsky 
sumár, t.j. časť, obsahujúca základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu 
ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Zákon definuje čo je to elektronický zdravotný záznam (§2 ods.9): 
„Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v 
elektronickej zdravotnej knižke vo forme elektronického dokumentu podpísaného 
                                                 
17 §2 ods.6 zákona 576/2004 Z.z. 
18 §12 ods.7 zákona 576/2004 Z.z. 
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16 Bližšie BARANCOVÁ, H. a kol. Medicínske právo. 1.vyd. Bratislava: VEDA a Typi Universitatis Tyrnaviensis. 
2008. 426s. ISBN: 978-80-224-1007-6. CAPÍKOVÁ, S. Právna regulácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
s.145 – 170 In OZOROVSKÝ V. a kol. Sociálne lekárstvo. 2. aktual. vyd. ISBN 978-80-89607-68-6. Bratislava : SAP 
- Slovak Academic Press, 2018. 225s. 
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17 §2 ods.6 zákona 576/2004 Z.z. 
18 §12 ods.7 zákona 576/2004 Z.z. 
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elektronickým podpisom. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. 1 písm. b) 
tretieho, desiateho a jedenásteho bodu pred zápisom do elektronickej zdravotnej 
knižky prechádzajú informačným systémom zdravotnej poisťovne, ktorá k nim 
pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 
účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.“ 

Oprava elektronického zdravotného záznamu sa vykonáva stornovaním 
pôvodného zdravotného záznamu. Opravu elektronického zdravotného záznamu 
môže vykonať ošetrujúci zdravotnícky pracovník poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, ktorý pôvodný elektronický zdravotný záznam vytvoril. Pôvodný 
elektronický zdravotný záznam zostáva uložený v elektronickej zdravotnej knižke na 
účely kontroly správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti.19  

Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii vedenej v papierovej forme podľa § 
20 ods. 2 a 3 zákona 576/2004 Z.z. sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje 
dátum opravy, znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho 
pracovníka, ktorý opravu vykonal. Opravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky 
pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis; pôvodný zápis musí zostať čitateľný.20 

Za vedenie zdravotnej dokumentácie v zdravotníckych zariadeniach a jej 
ochranu zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Podľa §19 ods.3 zákona 
č.576/2004 Z.z. zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný 
ošetrujúci zdravotnícky pracovník (sestra, fyzioterapeut a i.) vedie ZD v rozsahu ním 
poskytovanej ZS. Podrobnosti upravuje Odborné usmernenie MZ SR o vedení 
zdravotnej dokumentácie.21Tento vykonávací predpis upresňuje náležitosti vedenia 
zdravotnej dokumentácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulantných 
zdravotníckych zariadeniach.  

Pacient má právo za svojho života odmietnuť pitvu a iné úkony mortis causa22, 
preto aj tieto informácie budú prípadne súčasťou jeho zdravotnej dokumentácie. V 
zdravotnej dokumentácii pacienta sa však môžu objaviť aj osobné údaje iných osôb, 
napr. osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná: správať sa tak, aby zabránila 
prenosu takejto choroby na iné osoby, označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, 
ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie, a určiť okruh osôb, 
na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.23 

                                                 
19 §21 ods.2 zákona 576/2004 Z.z. 
20 §21 ods.6 zákona 576/2004 Z.z. 
21 Odborné usmernenie MZ SR o  vedení zdravotnej dokumentácie č. 07594/2009 – OZS zo dňa 24. septembra 
2009. Vestník MZ SR, 2009,  Čiastka 7-11, s.313 – 357, v znení neskorších zmien. 
22 §11 ods.10 zákona č.576/2004 Z.z. 
23 §11 ods.14 zákona č.576/2004 Z.z. 
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Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, 
poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom, 
ktorým je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.24 

Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. 
Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby 
nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej 
uchovávania. Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný 
lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú 
dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti osobe. Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej 
knižke uchováva Národné centrum zdravotníckych informácií v národnom 
zdravotníckom informačnom systéme najmenej 20 rokov po smrti osoby, ak ide o 
záznamy vytvorené všeobecným lekárom, s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o 
poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ostatné elektronické zdravotné 
záznamy najmenej 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti 
osobe.25 Poskytovateľ zodpovedá za neoprávnený prístup zdravotníckeho pracovníka 
alebo inej osoby k údajom z elektronickej zdravotnej knižky, ako aj za neoprávnené 
poskytnutie údajov, pokus o prístup alebo pokus o poskytnutie údajov týmito 
osobami, ak k neoprávnenému prístupu, poskytnutiu údajov, pokusu o prístup alebo 
pokusu o poskytnutie údajov došlo prostredníctvom informačného systému 
poskytovateľa.26 

Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, 
poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom 
zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom  znení.27  

Zákon č. 18/2018 Z.z. a GDPR28 upravujú konkrétne práva v oblasti ochrany 
osobných údajov dotknutých osôb vo vzťahu k prevádzkovateľovi: 1.právo na 
informácie o spracúvaní osobných údajov, 2. právo na prístup k osobným údajom, 3. 
právo na opravu osobných údajov, 4. právo na výmaz osobných údajov, 5, právo na 

                                                 
24 Bližšie o tom in CAPÍKOVÁ, S., NOVÁKOVÁ, M., BURDA, E. Ochrana informácií o zdravotnom stave pacienta 
a zdravotná dokumentácia - vybrané problémy. s. 65-87. In TITTLOVÁ M.(ed.): Informácie a ich ochrana nástrojmi 
verejného práva.  Žilina:  Georg, 2019. 
25 §22 ods.5 zákona 576/2004 Z.z. 
26 §22 ods.6 zákona 576/2004 Z.z. 
27 Podrobnejšie sú povinnosti poskytovateľov podľa GDPR a zákona 18/2018 analyzované in CAPÍKOVÁ, S., 
NOVÁKOVÁ, M., BURDA, E. Ochrana informácií o zdravotnom stave pacienta a zdravotná dokumentácia - vybrané 
problémy. s. 65-87. In TITTLOVÁ M.(ed.): Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva.  Žilina:  Georg, 
2019. 
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov - GDPR). Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016. 
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elektronickým podpisom. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. 1 písm. b) 
tretieho, desiateho a jedenásteho bodu pred zápisom do elektronickej zdravotnej 
knižky prechádzajú informačným systémom zdravotnej poisťovne, ktorá k nim 
pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 
účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.“ 

Oprava elektronického zdravotného záznamu sa vykonáva stornovaním 
pôvodného zdravotného záznamu. Opravu elektronického zdravotného záznamu 
môže vykonať ošetrujúci zdravotnícky pracovník poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, ktorý pôvodný elektronický zdravotný záznam vytvoril. Pôvodný 
elektronický zdravotný záznam zostáva uložený v elektronickej zdravotnej knižke na 
účely kontroly správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti.19  

Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii vedenej v papierovej forme podľa § 
20 ods. 2 a 3 zákona 576/2004 Z.z. sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje 
dátum opravy, znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho 
pracovníka, ktorý opravu vykonal. Opravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky 
pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis; pôvodný zápis musí zostať čitateľný.20 

Za vedenie zdravotnej dokumentácie v zdravotníckych zariadeniach a jej 
ochranu zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Podľa §19 ods.3 zákona 
č.576/2004 Z.z. zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný 
ošetrujúci zdravotnícky pracovník (sestra, fyzioterapeut a i.) vedie ZD v rozsahu ním 
poskytovanej ZS. Podrobnosti upravuje Odborné usmernenie MZ SR o vedení 
zdravotnej dokumentácie.21Tento vykonávací predpis upresňuje náležitosti vedenia 
zdravotnej dokumentácie v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulantných 
zdravotníckych zariadeniach.  

Pacient má právo za svojho života odmietnuť pitvu a iné úkony mortis causa22, 
preto aj tieto informácie budú prípadne súčasťou jeho zdravotnej dokumentácie. V 
zdravotnej dokumentácii pacienta sa však môžu objaviť aj osobné údaje iných osôb, 
napr. osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná: správať sa tak, aby zabránila 
prenosu takejto choroby na iné osoby, označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, 
ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie, a určiť okruh osôb, 
na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.23 

                                                 
19 §21 ods.2 zákona 576/2004 Z.z. 
20 §21 ods.6 zákona 576/2004 Z.z. 
21 Odborné usmernenie MZ SR o  vedení zdravotnej dokumentácie č. 07594/2009 – OZS zo dňa 24. septembra 
2009. Vestník MZ SR, 2009,  Čiastka 7-11, s.313 – 357, v znení neskorších zmien. 
22 §11 ods.10 zákona č.576/2004 Z.z. 
23 §11 ods.14 zákona č.576/2004 Z.z. 
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Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, 
poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom, 
ktorým je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.24 

Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. 
Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby 
nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej 
uchovávania. Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný 
lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú 
dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti osobe. Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej 
knižke uchováva Národné centrum zdravotníckych informácií v národnom 
zdravotníckom informačnom systéme najmenej 20 rokov po smrti osoby, ak ide o 
záznamy vytvorené všeobecným lekárom, s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o 
poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ostatné elektronické zdravotné 
záznamy najmenej 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti 
osobe.25 Poskytovateľ zodpovedá za neoprávnený prístup zdravotníckeho pracovníka 
alebo inej osoby k údajom z elektronickej zdravotnej knižky, ako aj za neoprávnené 
poskytnutie údajov, pokus o prístup alebo pokus o poskytnutie údajov týmito 
osobami, ak k neoprávnenému prístupu, poskytnutiu údajov, pokusu o prístup alebo 
pokusu o poskytnutie údajov došlo prostredníctvom informačného systému 
poskytovateľa.26 

Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, 
poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom 
zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom  znení.27  

Zákon č. 18/2018 Z.z. a GDPR28 upravujú konkrétne práva v oblasti ochrany 
osobných údajov dotknutých osôb vo vzťahu k prevádzkovateľovi: 1.právo na 
informácie o spracúvaní osobných údajov, 2. právo na prístup k osobným údajom, 3. 
právo na opravu osobných údajov, 4. právo na výmaz osobných údajov, 5, právo na 

                                                 
24 Bližšie o tom in CAPÍKOVÁ, S., NOVÁKOVÁ, M., BURDA, E. Ochrana informácií o zdravotnom stave pacienta 
a zdravotná dokumentácia - vybrané problémy. s. 65-87. In TITTLOVÁ M.(ed.): Informácie a ich ochrana nástrojmi 
verejného práva.  Žilina:  Georg, 2019. 
25 §22 ods.5 zákona 576/2004 Z.z. 
26 §22 ods.6 zákona 576/2004 Z.z. 
27 Podrobnejšie sú povinnosti poskytovateľov podľa GDPR a zákona 18/2018 analyzované in CAPÍKOVÁ, S., 
NOVÁKOVÁ, M., BURDA, E. Ochrana informácií o zdravotnom stave pacienta a zdravotná dokumentácia - vybrané 
problémy. s. 65-87. In TITTLOVÁ M.(ed.): Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva.  Žilina:  Georg, 
2019. 
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov - GDPR). Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016. 
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obmedzenie spracúvania osobných údajov, 6. právo na prenosnosť osobných údajov, 
7. právo namietať spracúvanie osobných údajov.29 Zákon 576/2004 Z.z. v § 18 ods.2 
stanovuje, v súlade s GDPR, že súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie 
a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených 
týmto zákonom nevyžaduje.  Zákon č.18/2018 Zz. z o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá prevádzkovateľom informačných 
systémov v §31 a §32 určité povinnosti. S ohľadom na povahu, rozsah a účel 
spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou 
pre práva fyzickej osoby je prevádzkovateľ informačného szstému povinný prijať 
vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že 
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Opatrenia 
zahŕňajú zavedenie primeraných postupov ochrany osobných údajov zo strany 
prevádzkovateľa, ak je to vzhľadom na spracovateľské činnosti primerané. Uvedené 
opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať. Podľa § 32 má 
prevádzkovateľ povinnosť 1/ zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov a 2/ mať 
zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov. Plnenie týchto opatrení 
musí byť preukázateľné. Úrad pre ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu do 
10 000 000 eur, prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnym 
inštitúciám, za neplnenie alebo porušenie niektorej z týchto povinností (a ďalších 
ktoré sú v zákone uvedené). 

4  PRÍSTUP K ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCII A ÚDAJOM             
Z NEJ  

Zákon 576/2004 Z.z. rozoznáva rôzne režimy prístupu k zdravotnej 
dokumentácii a k údajom z nej.  

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie (§24) sa realizuje formou 
výpisu. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis 
zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti.30 Ods. 4 uvádza ďalšie skutočnosti, ktoré zakladajú 
povinnosť poskytovateľa na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis  
taxatívne definovanému okruhu subjektov: 

a) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na 
odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného 
vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho 

                                                 
29 NIŽŇANSKÝ J., VOLČKO J.: Práva pacientov podľa novej právnej úpravy ochrany osobných údajov. In Právo a 
manažment v zdravotníctve, ISSN 1338-2071, roč.9, č,3, 2018, s.2. 
30 §24 ods.3 zákona 576/2004 Z.z. 
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zdravotnej spôsobilosti,26a) vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho 
zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na 
účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy, 

b) príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky 
alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov, 

c) inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na 
účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 

d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa, 
e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah 

vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej 
dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1 zák. 576/2004 Z.z.,  

f) orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, 
g) lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej 

spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie upravuje § 25. Údaje 
sa sprístupňujú formou vydania zdravotnej dokumentácie (resp. jej kópie) alebo 
formou nahliadania. Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej 
elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ktorý špecifikuje § 5 ods. 11 a 
12 zákona č. 153/2013 Z. z. 

Formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie zákon umožňuje 
sprístupniť údaje osoby (pacienta) zo zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 
taxatívne určenému okruhu subjektov. Pacientovi (jeho zákonnému zástupcovi) v 
celom rozsahu (avšak poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie osobe, ktorej sa 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická 
psychológia, ak by to negatívne ovplyvnilo jej liečbu. Až po smrti pacienta jeho 
manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi, 
a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s pacientom žila v 
čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi. Ďalej formou 
nahliadania je umožnené sprístupnenie osobe splnomocnenej na základe písomného 
plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom v 
nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve. Taktiež ďalším subjektom, ktoré 
taxatívne definuje31: 

- revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej 
zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,  

- úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely 
prešetrovania sťažností v celom rozsahu,  

                                                 
31 §25 ods.1 zákona 576/2004 Z.z. 
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obmedzenie spracúvania osobných údajov, 6. právo na prenosnosť osobných údajov, 
7. právo namietať spracúvanie osobných údajov.29 Zákon 576/2004 Z.z. v § 18 ods.2 
stanovuje, v súlade s GDPR, že súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie 
a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených 
týmto zákonom nevyžaduje.  Zákon č.18/2018 Zz. z o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá prevádzkovateľom informačných 
systémov v §31 a §32 určité povinnosti. S ohľadom na povahu, rozsah a účel 
spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou 
pre práva fyzickej osoby je prevádzkovateľ informačného szstému povinný prijať 
vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že 
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Opatrenia 
zahŕňajú zavedenie primeraných postupov ochrany osobných údajov zo strany 
prevádzkovateľa, ak je to vzhľadom na spracovateľské činnosti primerané. Uvedené 
opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať. Podľa § 32 má 
prevádzkovateľ povinnosť 1/ zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov a 2/ mať 
zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov. Plnenie týchto opatrení 
musí byť preukázateľné. Úrad pre ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu do 
10 000 000 eur, prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnym 
inštitúciám, za neplnenie alebo porušenie niektorej z týchto povinností (a ďalších 
ktoré sú v zákone uvedené). 

4  PRÍSTUP K ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCII A ÚDAJOM             
Z NEJ  

Zákon 576/2004 Z.z. rozoznáva rôzne režimy prístupu k zdravotnej 
dokumentácii a k údajom z nej.  

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie (§24) sa realizuje formou 
výpisu. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis 
zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti.30 Ods. 4 uvádza ďalšie skutočnosti, ktoré zakladajú 
povinnosť poskytovateľa na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis  
taxatívne definovanému okruhu subjektov: 

a) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na 
odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného 
vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho 

                                                 
29 NIŽŇANSKÝ J., VOLČKO J.: Práva pacientov podľa novej právnej úpravy ochrany osobných údajov. In Právo a 
manažment v zdravotníctve, ISSN 1338-2071, roč.9, č,3, 2018, s.2. 
30 §24 ods.3 zákona 576/2004 Z.z. 
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zdravotnej spôsobilosti,26a) vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho 
zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na 
účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy, 

b) príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky 
alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov, 

c) inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na 
účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 

d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa, 
e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah 

vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej 
dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1 zák. 576/2004 Z.z.,  

f) orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, 
g) lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej 

spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie upravuje § 25. Údaje 
sa sprístupňujú formou vydania zdravotnej dokumentácie (resp. jej kópie) alebo 
formou nahliadania. Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej 
elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ktorý špecifikuje § 5 ods. 11 a 
12 zákona č. 153/2013 Z. z. 

Formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie zákon umožňuje 
sprístupniť údaje osoby (pacienta) zo zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 
taxatívne určenému okruhu subjektov. Pacientovi (jeho zákonnému zástupcovi) v 
celom rozsahu (avšak poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie osobe, ktorej sa 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická 
psychológia, ak by to negatívne ovplyvnilo jej liečbu. Až po smrti pacienta jeho 
manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi, 
a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s pacientom žila v 
čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi. Ďalej formou 
nahliadania je umožnené sprístupnenie osobe splnomocnenej na základe písomného 
plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom v 
nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve. Taktiež ďalším subjektom, ktoré 
taxatívne definuje31: 

- revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej 
zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,  

- úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely 
prešetrovania sťažností v celom rozsahu,  

                                                 
31 §25 ods.1 zákona 576/2004 Z.z. 
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- ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre 
samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o zdravotnú 
dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú 
dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aj 
lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s 
ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,  

- všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely 
lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní a posudkovému lekárovi ozbrojených síl 
Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom 
rozsahu,  

- posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone 
sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa 
osobitných predpisov v celom rozsahu,  

- posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely 
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,  

- znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní 
alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na 
účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na 
vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie 
znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca 
určeného podľa osobitného predpisu,38c) 

- poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného 
predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú 
sa vzťahuje poistné plnenie,  

- príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu 
príslušného zdravotníckeho povolania,  

- odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného 
zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického 
vyšetrovania,  

- osobám oprávneným na výkon klinického auditu na účely výkonu klinického 
auditu. 

Platí teda,  že je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený poskytnúť 
údaje podľa §25 odsek1 zákona 576/2004 Z.z. iba v rozsahu, ktorý definuje a 
dovoľuje tento zákon a ten kto údaje požaduje musí písomne uviesť účel, na ktorý 
údaje žiada.  
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Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na 
mieste výpisky alebo kópie (§25 ods.2). Je vhodné, aby poskytovateľ ZS mal interný 
predpis o postupe pri sprístupňovaní ZD a odporúča sa o každom sprístupnení  urobiť 
záznam.32 

Formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti sa údaje zo 
zdravotnej dokumentácie sprístupňujú znalcovi na základe vyžiadania znalca a 
súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov 
vrátane pravosti odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej 
dokumentácii. 

Zákon pozná aj inštitút postúpenia zdravotnej dokumentácie, a to v prípade 
zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Odovzdanie zdravotnej 
dokumentácie a jej prevzatie do úschovy orgánmi štátnej správy zdravotníctva 
upravuje § 23. 

ZÁVER 

Je potrebné poukázať na to, že nie len z pohľadu ochrany zdravia zamestnanca, 
ale aj z pohľadu uplatnenia ľudského potenciálu človeka na pracovnom trhu 
a z hľadiska riadenia ľudských zdrojov v organizácii zohrávajú informácie 
o zdravotnom stave zamestnanca dôležitú úlohu. Komplexné posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti vykonávať konkrétnu prácu je potrebné na utvorenie celkového obrazu o 
schopnosti jednotlivca vykonávať určité zamestnanie a je podkladom na ďalšie 
manažérske rozhodnutia ohľadom pracovného potenciálu zamestnanca, jeho 
preradenia na inú prácu, rekvalifikáciu alebo ukončenie pracovného pomeru a pod. 
Zamestnávateľom môžu vzniknúť rôzne povinnosti podľa zákona 355/2007 Z.z. aj 
podľa Zákonníka práce. Napr. ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav 
podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu 
a zamestnávateľ s ním ukončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou, prislúcha 
mu odstupné v zmysle §76 Zákonníka práce. 

V prípade, ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na výkon práce 
zdravotná spôsobilosť na prácu, psychická spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, 
zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s tou fyzickou osobou, ktorá 
takéto predpoklady podľa osobitných predpisov spĺňa33. Avšak v prípade ak ide o 
práce pri ktorých sa podľa osobitného predpisu nevyžaduje zdravotná, psychická 

                                                 
32 MACH, J. Medicínské právo – co a jak. Galen, 2015. 
33 §42 ods.2 Zákonníka práce. 
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- ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre 
samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o zdravotnú 
dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú 
dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aj 
lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s 
ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,  

- všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely 
lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní a posudkovému lekárovi ozbrojených síl 
Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom 
rozsahu,  

- posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone 
sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa 
osobitných predpisov v celom rozsahu,  

- posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely 
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,  

- znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní 
alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na 
účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na 
vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie 
znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca 
určeného podľa osobitného predpisu,38c) 

- poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného 
predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú 
sa vzťahuje poistné plnenie,  

- príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu 
príslušného zdravotníckeho povolania,  

- odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného 
zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického 
vyšetrovania,  

- osobám oprávneným na výkon klinického auditu na účely výkonu klinického 
auditu. 

Platí teda,  že je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený poskytnúť 
údaje podľa §25 odsek1 zákona 576/2004 Z.z. iba v rozsahu, ktorý definuje a 
dovoľuje tento zákon a ten kto údaje požaduje musí písomne uviesť účel, na ktorý 
údaje žiada.  
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Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na 
mieste výpisky alebo kópie (§25 ods.2). Je vhodné, aby poskytovateľ ZS mal interný 
predpis o postupe pri sprístupňovaní ZD a odporúča sa o každom sprístupnení  urobiť 
záznam.32 

Formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti sa údaje zo 
zdravotnej dokumentácie sprístupňujú znalcovi na základe vyžiadania znalca a 
súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov 
vrátane pravosti odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej 
dokumentácii. 

Zákon pozná aj inštitút postúpenia zdravotnej dokumentácie, a to v prípade 
zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Odovzdanie zdravotnej 
dokumentácie a jej prevzatie do úschovy orgánmi štátnej správy zdravotníctva 
upravuje § 23. 

ZÁVER 

Je potrebné poukázať na to, že nie len z pohľadu ochrany zdravia zamestnanca, 
ale aj z pohľadu uplatnenia ľudského potenciálu človeka na pracovnom trhu 
a z hľadiska riadenia ľudských zdrojov v organizácii zohrávajú informácie 
o zdravotnom stave zamestnanca dôležitú úlohu. Komplexné posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti vykonávať konkrétnu prácu je potrebné na utvorenie celkového obrazu o 
schopnosti jednotlivca vykonávať určité zamestnanie a je podkladom na ďalšie 
manažérske rozhodnutia ohľadom pracovného potenciálu zamestnanca, jeho 
preradenia na inú prácu, rekvalifikáciu alebo ukončenie pracovného pomeru a pod. 
Zamestnávateľom môžu vzniknúť rôzne povinnosti podľa zákona 355/2007 Z.z. aj 
podľa Zákonníka práce. Napr. ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav 
podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu 
a zamestnávateľ s ním ukončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou, prislúcha 
mu odstupné v zmysle §76 Zákonníka práce. 

V prípade, ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na výkon práce 
zdravotná spôsobilosť na prácu, psychická spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, 
zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s tou fyzickou osobou, ktorá 
takéto predpoklady podľa osobitných predpisov spĺňa33. Avšak v prípade ak ide o 
práce pri ktorých sa podľa osobitného predpisu nevyžaduje zdravotná, psychická 

                                                 
32 MACH, J. Medicínské právo – co a jak. Galen, 2015. 
33 §42 ods.2 Zákonníka práce. 
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alebo iná spôsobilosť, zamestnávateľ nie je oprávnený vyžadovať informácie o 
zdravotnom stave osoby, uchádzajúcej sa o prácu34.  

Vzhľadom na dopady ktoré má posúdenie spôsobilosti na prácu na ďalší 
pracovný a osobný život človeka, je veľmi dôležité aby zdravotná dokumentácia 
lekára, ktorý posudzuje zdravotný stav osoby vo vzťahu k práci bola pravdivá a čo 
najúplnejšia z hľadiska rozsahu posudzovaných skutočností. Je taktiež potrebné, aby 
k údajom o pacientovi nemali prístup nepovolané osoby, čo dostatočne zohľadňuje 
aktuálna právna úprava. Napriek elektronizácii zdravotníctva, písomná forma vedenia 
zdravotnej dokumentácie je stále dôležitou súčasťou činností lekára. 
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alebo iná spôsobilosť, zamestnávateľ nie je oprávnený vyžadovať informácie o 
zdravotnom stave osoby, uchádzajúcej sa o prácu34.  

Vzhľadom na dopady ktoré má posúdenie spôsobilosti na prácu na ďalší 
pracovný a osobný život človeka, je veľmi dôležité aby zdravotná dokumentácia 
lekára, ktorý posudzuje zdravotný stav osoby vo vzťahu k práci bola pravdivá a čo 
najúplnejšia z hľadiska rozsahu posudzovaných skutočností. Je taktiež potrebné, aby 
k údajom o pacientovi nemali prístup nepovolané osoby, čo dostatočne zohľadňuje 
aktuálna právna úprava. Napriek elektronizácii zdravotníctva, písomná forma vedenia 
zdravotnej dokumentácie je stále dôležitou súčasťou činností lekára. 
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Ohrozenie duševného zdravia zamestnanca a okamžité 
skončenie pracovného pomeru1 

 
The Endangerment of the Employee's Mental Health and 

Immediate Termination of Employment Relationship 
 

JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD. 
 
 

Abstrakt 

Autor v prvej časti príspevku analyzuje požiadavky kladené právnou úpravou 
a súdnou praxou na určitosť vymedzenia dôvodu okamžitého skončenia pracovného 
pomeru v prípade vážneho ohrozenia zdravia alebo bezprostredného ohrozenia života 
a zdravia zamestnanca a poukazuje na otázky súvisiace s preukazovaním stavu 
ohrozenia v súdnom konaní. V druhej časti príspevku, nadväzujúc na predošlé 
postuláty, sa autor zamýšľa nad možnosťou zamestnanca „využiť“ ako dôvod 
okamžitého skončenia pracovného pomeru jeho vážne ohrozenie duševného zdravia 
alebo bezprostredné ohrozenie života a duševného zdravia. 

Kľúčové slová: 

okamžité skončenie pracovného pomeru, pracovné právo, zdravie, ohrozenie, duševné 
zdravie, zamestnanec  

Abstract 

In the first part of this paper the author analyses the requirements of legislation and 
judicial practice to the certainty of the definition of the reason of immediate 
termination of employment relationship in the event of a serious threat to the health 
or imminent danger to the life and health of the employee and points to issues related 
to the demonstration of a threat situation in court proceedings. In the seconf part of 
this paper building upon previous postulates, the author examines the possibility of 
“using” serious mental health threats or imminent threat to life and mental health of 
employee as a reason for immediate termination of employment relationship. 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku a 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. 
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ÚVOD 

Inštitút okamžitého skončenia pracovného pomeru ako jeden zo spôsobov 
skončenia pracovného pomeru taxatívne vymedzených v ust. § 59 zákona č. 311/2001 
Z.z. – Zákonník práce (ďalej aj „ZP“) umožňuje vo výnimočných prípadoch 
zamestnávateľovi a zamestnancovi, jednostranným právnym úkonom promptne 
ukončiť pracovný pomer, ktorého existencia už nie je žiaduca. Výpočet možných 
dôvodov skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a zamestnanca je 
taxatívny a nemožno ho v žiadnom prípade rozširovať. Využitie inštitútu okamžitého 
skončenia pracovného pomeru musíme považovať za závažnú intervenciu do 
právneho, ekonomického a sociálneho postavenia účastníkov pracovnoprávneho 
vzťahu. Účastník pracovného pomeru, ktorý v prípade naplnenia jednej zo skutkových 
podstát vymedzených v ust. § 68 ods. 1 a § 69 ods. 1 a 2 ZP  iniciuje okamžité 
skončenie pracovného pomeru je v postavení, v ktorom od neho nie je možné 
spravodlivo požadovať, aby zotrval v pracovnom pomere poznačenom ohrozením 
života a zdravia, alebo závažným porušením vzájomnej dôvery, ktorá je imanentnou 
súčasťou každého pracovného pomeru. V predkladanom príspevku bude priestor 
venovaný najmä špecifikám – teoretickým a aplikačným problémom, ktoré so sebou 
prináša proces okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.  

V zmysle ust. § 69 ods. 1 ZP zamestnanec v súčasnosti disponuje možnosťou 
okamžite skončiť pracovný pomer z troch (štyroch – ak výpočet rozšírime 
o mladistvého zamestnanca) taxatívne vymedzených dôvodov, pričom všetky vo 
svojej podstate predstavujú výrazný zásah do zamestnancovho zdravotného, 
respektíve sociálneho (majetkového) postavenia: a) podľa lekárskeho posudku 
nemôže zamestnanec ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a 
zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre 
neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, 
cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť (ďalej aj „mzda“) do 15 dní po 
uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca. 

V rámci predkladaného príspevku a vzhľadom na jeho obsah sa zameriame iba 
na dvojicu v Zákonníku práce vymedzených skutkových podstát - dôvodov 
okamžitého skončenia pracovného pomeru, a to dôvodov podľa ust. § 69 ods. 1, písm. 
a) ZP a ust. § 69 ods. 1, písm. c) ZP, ktorých imanentnou súčasťou je (vážne, resp. 
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bezprostredné) ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca. Ohrozenie v zmysle 
pracovnoprávnych predpisov /konkrétne zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj 
„ZoBOZP“ alebo „zákon o BOZP“)/: „...je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že 
zdravie zamestnanca bude poškodené.“2; pričom zákon o BOZP vymedzuje ďalšie 
špecifické pojmy, akými sú nebezpečenstvo3, riziko4, neodstrániteľné 
nebezpečenstvo5, neodstrániteľné ohrozenie6 alebo nebezpečná udalosť7. Z 
pohľadu komparácie trestnoprávnej a pracovnoprávnej teórie je možné ohrozenie 
v prípadoch podľa ust. § 69 ods. 1, písm. a) ZP a ust. § 69 ods. 1, písm. c) ZP sčasti 
stotožniť s ohrozením objektu trestného činu. Rovnako ako je pri ohrozovacích 
trestných činoch následkom už samotné ohrozenie objektu trestného činu, tak 
v prípadoch skutkových podstát podľa ust. § 69 ods. 1, písm. a) ZP a ust. § 69 ods. 1, 
písm. c) ZP na ich „dokonanie“ nie je potrebný následok – skutočné poškodenie 
zdravia alebo života zamestnanca a postačuje iba jeho samotné ohrozenie. 

1 URČITOSŤ OKAMŽITÉHO SKONČENIA PRACOVNÉHO 
POMERU ZO STRANY ZAMESTNACA Z DÔVODU 
OHROZENIA JEHO (DUŠEVNÉHO) ZDRAVIA 

V poradí prvý /v ust. § 69 ods. 1 ZP písm. a)/ vymedzený dôvod okamžitého 
skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca tkvie v objektívnej skutočnosti, 
na základe ktorej zamestnanec – podľa lekárskeho posudku – nemôže ďalej 
vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia, pričom musí byť splnená 
podmienka, že zamestnávateľ zamestnanca nepreradil v lehote 15 dní od predloženia 
predmetného posudku na inú, pre zamestnanca vhodnú prácu. Predloženie lekárskeho 
posudku konštatujúceho vážne ohrozenie zdravia zamestnanca a následne jeho 
nepreloženie na inú vhodnú prácu zamestnávateľom v zákonom stanovenej lehote sú 
podmienkami condiciones sine quibus non vytvárajúce možnosť aplikácie 
predmetného dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany 
zamestnanca.  

                                                 
2 Ust. § 3 písm. f) ZoBOZP. 
3 Ust. § 3 písm. e) ZoBOZP: „Nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného 
prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca.“ 
4 Ust. § 3 písm. g) ZoBOZP: „Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň 
možných následkov na zdraví.“ 
5 Ust. § 3 písm. h) ZoBOZP: „Neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných 
vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.“ 
6 Ust. § 3 písm. i) ZoBOZP: „Neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a 
technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.“ 
7 Ust. § 3 písm. j) ZoBOZP: „Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie 
zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia.“ 
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V rámci predkladaného príspevku sa zameriame na prvú hmotnoprávnu 
podmienku okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca a to 
lekársky posudok. Jediným relevantným spôsobom, akým je možné preukázať vážne 
ohrozenie zdravia zamestnanca je lekársky posudok vydaný lekárom podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane zdravia“), pričom iné odporúčanie 
lekára, ktoré nenapĺňa požiadavky na lekársky posudok nemožno považovať za 
relevantný spôsob preukázania vážneho ohrozenia zdravia zamestnanca. Podmienkou 
akceptovateľnosti lekárskeho posudku je posúdenie zdravotného stavu zamestnanca 
so záverom, že ďalšie vykonávanie dohodnutej práce vážne ohrozí zdravie 
zamestnanca (príčinná súvislosť). Lekársky posudok musí byť zamestnávateľovi 
predložený pred iniciovaním okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu 
podľa ust. § 69 ods. 1 písm. a) ZP a jeho zdravotný stav (neumožňujúci mu vykonávať 
prácu bez vážneho ohrozenia zdravia) nemožno preukazovať v priebehu súdneho 
konania znaleckými posudkami, resp. odbornými vyjadreniami podľa § 206 a nasl. 
zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Rovnaký názor vyslovil Krajský 
súd v Trnave v odôvodnení svojho rozhodnutia zo dňa 30. novembra 2011, sp. zn. 
24Co/200/2011: „Okrem uvedeného, na platnosť okamžitého skončenia pracovného 
pomeru podľa § 69 ods.1 písm. a) ZP je potrebné, aby v čase, keď zamestnanec skončil 
pracovný pomer, bolo už lekárskym posudkom, alebo rozhodnutím štátnej zdravotnej 
správy zistené, že doterajšiu prácu nemôže vykonávať. Skutočnosť, že zamestnanec zo 
zdravotných dôvodov nemôže vykonávať dovtedajšiu prácu, sama o sebe nestačí (...) 
Vzhľadom na uvedené, na ďalšie neskôr vydané lekárske potvrdenia a posudky 
preukazujúce zdravotný stav odporcu, na ktoré sa odporca odvoláva, ale k 
okamžitému skončeniu pracovného pomeru ich nepredložil, nebolo možné 
prihliadnuť. Pretože odporca nepreukázal lekárskym posudkom navrhovateľovi, že v 
čase pred okamžitým skončením pracovného pomeru z jeho strany, bol jeho zdravotný 
stav nepriaznivý v takej intenzite, že by ďalší výkon práce vykonávanej podľa 
pracovnej zmluvy vážne ohrozil jeho zdravie, a takýto posudok mu nedoručil, 
navrhovateľ nebol povinný preradiť ho na inú prácu a preto neboli splnené zákonné 
podmienky podľa § 69 ods. 1 písmeno a/ ZP pre okamžité skončenie pracovného 
pomeru zo strany odporcu. Navrhovateľom napadnuté okamžité skončenie 
pracovného pomeru zo strany odporcu je preto neplatné.“8 

Naopak v prípade dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany 
zamestnanca vymedzeného v ust. § 69 ods. 1 ZP písm. c) ZP (bezprostredné ohrozenie 
života a zdravia zamestnanca) už predloženie lekárskeho posudku ako 
hmotnoprávneho predpokladu nenachádzame. V tomto prípade ide (zväčša) o 

                                                 
8 Rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 30. novembra 2011, sp. zn. 24Co/200/2011 
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POMERU ZO STRANY ZAMESTNACA Z DÔVODU 
OHROZENIA JEHO (DUŠEVNÉHO) ZDRAVIA 
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vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia, pričom musí byť splnená 
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2 Ust. § 3 písm. f) ZoBOZP. 
3 Ust. § 3 písm. e) ZoBOZP: „Nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného 
prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca.“ 
4 Ust. § 3 písm. g) ZoBOZP: „Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň 
možných následkov na zdraví.“ 
5 Ust. § 3 písm. h) ZoBOZP: „Neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných 
vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.“ 
6 Ust. § 3 písm. i) ZoBOZP: „Neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a 
technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.“ 
7 Ust. § 3 písm. j) ZoBOZP: „Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie 
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V rámci predkladaného príspevku sa zameriame na prvú hmotnoprávnu 
podmienku okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca a to 
lekársky posudok. Jediným relevantným spôsobom, akým je možné preukázať vážne 
ohrozenie zdravia zamestnanca je lekársky posudok vydaný lekárom podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane zdravia“), pričom iné odporúčanie 
lekára, ktoré nenapĺňa požiadavky na lekársky posudok nemožno považovať za 
relevantný spôsob preukázania vážneho ohrozenia zdravia zamestnanca. Podmienkou 
akceptovateľnosti lekárskeho posudku je posúdenie zdravotného stavu zamestnanca 
so záverom, že ďalšie vykonávanie dohodnutej práce vážne ohrozí zdravie 
zamestnanca (príčinná súvislosť). Lekársky posudok musí byť zamestnávateľovi 
predložený pred iniciovaním okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu 
podľa ust. § 69 ods. 1 písm. a) ZP a jeho zdravotný stav (neumožňujúci mu vykonávať 
prácu bez vážneho ohrozenia zdravia) nemožno preukazovať v priebehu súdneho 
konania znaleckými posudkami, resp. odbornými vyjadreniami podľa § 206 a nasl. 
zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Rovnaký názor vyslovil Krajský 
súd v Trnave v odôvodnení svojho rozhodnutia zo dňa 30. novembra 2011, sp. zn. 
24Co/200/2011: „Okrem uvedeného, na platnosť okamžitého skončenia pracovného 
pomeru podľa § 69 ods.1 písm. a) ZP je potrebné, aby v čase, keď zamestnanec skončil 
pracovný pomer, bolo už lekárskym posudkom, alebo rozhodnutím štátnej zdravotnej 
správy zistené, že doterajšiu prácu nemôže vykonávať. Skutočnosť, že zamestnanec zo 
zdravotných dôvodov nemôže vykonávať dovtedajšiu prácu, sama o sebe nestačí (...) 
Vzhľadom na uvedené, na ďalšie neskôr vydané lekárske potvrdenia a posudky 
preukazujúce zdravotný stav odporcu, na ktoré sa odporca odvoláva, ale k 
okamžitému skončeniu pracovného pomeru ich nepredložil, nebolo možné 
prihliadnuť. Pretože odporca nepreukázal lekárskym posudkom navrhovateľovi, že v 
čase pred okamžitým skončením pracovného pomeru z jeho strany, bol jeho zdravotný 
stav nepriaznivý v takej intenzite, že by ďalší výkon práce vykonávanej podľa 
pracovnej zmluvy vážne ohrozil jeho zdravie, a takýto posudok mu nedoručil, 
navrhovateľ nebol povinný preradiť ho na inú prácu a preto neboli splnené zákonné 
podmienky podľa § 69 ods. 1 písmeno a/ ZP pre okamžité skončenie pracovného 
pomeru zo strany odporcu. Navrhovateľom napadnuté okamžité skončenie 
pracovného pomeru zo strany odporcu je preto neplatné.“8 

Naopak v prípade dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany 
zamestnanca vymedzeného v ust. § 69 ods. 1 ZP písm. c) ZP (bezprostredné ohrozenie 
života a zdravia zamestnanca) už predloženie lekárskeho posudku ako 
hmotnoprávneho predpokladu nenachádzame. V tomto prípade ide (zväčša) o 

                                                 
8 Rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 30. novembra 2011, sp. zn. 24Co/200/2011 
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spočiatku subjektívny názor zamestnanca, podľa ktorého by výkonom práce 
(prítomnosťou na pracovisku) bol bezprostredne ohrozený jeho život a zdravie. 
Zákonodarca je v prípade legislatívneho vymedzenia tohto dôvodu skončenia 
pracovného pomeru obsahovo skromný a zamestnancovi neustanovuje povinnosť 
svoje tvrdenie detailne preukazovať pred samotným iniciovaním okamžitého skočenia 
pracovného pomeru. Ako aplikačný problém (z pohľadu zamestnanca) sa však javí 
požiadavka skutkového vymedzenia dôvodu okamžitého skončenia pracovného 
pomeru pod sankciou neplatnosti tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom 
(ust. § 70 ZP). Akou mieru presnosti musí zamestnanec skutkovo vymedziť dôvod 
okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu podľa ust. § 69 ods. 1, písm. c) 
ZP?  Vyššie uvedená otázka je položená na podklade dvoch (jedného notoricky) 
známych súdnych rozhodnutí: „K splneniu hmotnoprávnej podmienky platného 
okamžitého skončenia pracovného pomeru je teda potrebné, aby dôvod okamžitého 
skončenia pracovného pomeru bol určitým spôsobom konkretizovaný uvedením 
skutočností, v ktorých účastník vidí naplnenie zákonného dôvodu tak, aby nemohli 
vzniknúť pochybnosti, z ktorého dôvodu sa pracovný pomer okamžite končí. 
...skutočnosti, ktoré sú dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru, nie je 
potrebné rozvádzať do všetkých podrobností z dôvodu, že pre neurčitosť alebo 
nezrozumiteľnosť prejavu vôle je okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné 
len vtedy, kedy by sa nedalo ani výkladom prejavu vôle zistiť, prečo bol pracovný 
pomer okamžite skončený.“9 Druhým rozhodnutím, prikláňajúcim sa naopak 
k striktnému výkladu ust. § 70 ZP vo vzťahu k zamestnancovi je rozsudok Krajského 
súdu v Bratislave (ďalej aj „KS BA“) z 30. apríla 2015, sp. zn. 3 CoPR/1/2015. 
Predmetom právneho posúdenia KS BA bolo naplnenie hmotnoprávnej podmienky 
určitosti dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru. KS BA zaujal stanovisko 
k určitosti vymedzenia dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru /podľa 
nášho názoru použiteľný aj keď sa v tomto prípade dotýka dôvodu okamžitého 
skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, písm. b) ZP/: „Odporkyňa 
(zamestnankyňa) teda vôbec nekonkretizovala dôvod okamžitého skončenia 
pracovného pomeru a v konečnom dôsledku ho nevymedzila tak, že by tento dôvod 
nebolo možné zameniť s iným dôvodom. ...úplnú absenciu skutkového vymedzenia 
dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru nie je možné ustáliť ani jeho 
výkladom (...) Pomocou výkladu prejavu vôle totiž nemožno nahradzovať alebo 
dopĺňať vôľu odporkyne (ktorú v dobe okamžitého skončenia nemala alebo ju 
neprejavila). ... pre absenciu skutkového vymedzenia dôvodu okamžitého skončenia 
pracovného pomeru je okamžité skončenie pracovného pomeru v zmysle § 70 Zák. 
práce neplatné.“ 

                                                 
9 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. augusta 2008, sp. zn. 5Cdo/205/2007 (obdobne aj 
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. septembra 2009, sp. zn. 5Cdo/74/2008)  
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Je  však otázne, či neurčitosť vymedzeného dôvodu okamžitého skončenia 
pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, písm. c) je možné prekonať výkladom 
prejavu vôle (v zmysle prvého citovaného rozhodnutia). V zmysle ust. § 15 ZP je 
potrebné prejav vôle obsiahnutý v okamžitom skončení pracovného pomeru vykladať 
tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom. 
Je potrebné vykladať prejav vôle zamestnanca, ktorý sa rozhodol ukončiť pracovný 
pomer v situácii, kedy mu nie je bezprostredne garantovaná ochrana života a zdravia 
nielen podľa čl. 3 ZP ale najmä čl. 36 Ústavy SR? Môže byť a contrario neplnenie 
povinností zamestnávateľa (tým že bezprostredne ohrozuje život a zdravie 
zamestnanca) posudzované ako súladné s dobrými mravmi? 

Ako by sa mal súd postaviť k situácii, ak vymedzenie dôvodu podľa ust. § 69 
ods. 1, písm. c) ZP absolútne absentuje, no z vykonaného dokazovania vyplýva 
dôvodnosť nekonkretizovaného dôvodu? Zaujímavý názor ponúkol Okresný súd 
v Trnave v rozsudku zo dňa 16.05.2012, sp. zn. 14Cpr/1/2011: „...okamžité skončenie 
pracovného pomeru zo strany zamestnanca je jednostranný právny úkon, ktorým 
zamestnanec môže okamžite skončiť svoj pracovný pomer. Na skončenie pracovného 
pomeru takýmto spôsobom musí však mať zamestnanec niektorý zo zákonných 
dôvodov, ktoré sú v tomto ustanovení zákona taxatívne uvedené. Jedným z takých 
dôvodov je aj bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca, pri ktorom 
je zamestnanec oprávnený skončiť svoj pracovný pomer v prípade, ak v súvislosti s 
vykonávanou prácou alebo s pokynom zamestnávateľa sa vytvorí taká situácia na 
pracovisku, ktorá je v rozpore s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
pričom je však potrebné bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života zamestnanca. 
Stav takéhoto bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia, je ale zároveň v 
konaní potrebné preukázať posúdením znalca.“ 

Vzhľadom na vyššie uvedené a na rozdiel od dôvodu podľa ust. § 69 ods. 1, 
písm. a) ZP nie je v prípade aplikácie dôvodu okamžitého skončenia pracovného 
pomeru - bezprostredného ohrozenia života a zdravia zamestnanca potrebné, aby 
zamestnanec disponoval posudkom pred iniciovaním skončenia pracovného pomeru, 
no v priebehu súdneho konania musí byť jeho subjektívne podozrenie z možného 
ohrozenia jeho života a zdravia potvrdené znaleckým posudkom. Podľa nášho názoru, 
v prípade dôvodu okamžitého skočenia pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, 
písm. c) ZP /za aplikácie striktného (formalistického) gramatického výkladu ust. § 70 
ZP/ je potrebné prikloniť sa k názoru KS BA. Úplná absencia skutkového vymedzenia 
dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, bez 
špecifikovania skutočností /napríklad strohé konštatovanie, že zamestnanec okamžite 
končí pracovný pomer z dôvodu podľa ust. § 69 ods. 1, písm. c)/, v ktorých 
zamestnanec vidí bezprostredné ohrozenie jeho života alebo zdravia by mala 
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spočiatku subjektívny názor zamestnanca, podľa ktorého by výkonom práce 
(prítomnosťou na pracovisku) bol bezprostredne ohrozený jeho život a zdravie. 
Zákonodarca je v prípade legislatívneho vymedzenia tohto dôvodu skončenia 
pracovného pomeru obsahovo skromný a zamestnancovi neustanovuje povinnosť 
svoje tvrdenie detailne preukazovať pred samotným iniciovaním okamžitého skočenia 
pracovného pomeru. Ako aplikačný problém (z pohľadu zamestnanca) sa však javí 
požiadavka skutkového vymedzenia dôvodu okamžitého skončenia pracovného 
pomeru pod sankciou neplatnosti tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom 
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okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu podľa ust. § 69 ods. 1, písm. c) 
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okamžitého skončenia pracovného pomeru je teda potrebné, aby dôvod okamžitého 
skončenia pracovného pomeru bol určitým spôsobom konkretizovaný uvedením 
skutočností, v ktorých účastník vidí naplnenie zákonného dôvodu tak, aby nemohli 
vzniknúť pochybnosti, z ktorého dôvodu sa pracovný pomer okamžite končí. 
...skutočnosti, ktoré sú dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru, nie je 
potrebné rozvádzať do všetkých podrobností z dôvodu, že pre neurčitosť alebo 
nezrozumiteľnosť prejavu vôle je okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné 
len vtedy, kedy by sa nedalo ani výkladom prejavu vôle zistiť, prečo bol pracovný 
pomer okamžite skončený.“9 Druhým rozhodnutím, prikláňajúcim sa naopak 
k striktnému výkladu ust. § 70 ZP vo vzťahu k zamestnancovi je rozsudok Krajského 
súdu v Bratislave (ďalej aj „KS BA“) z 30. apríla 2015, sp. zn. 3 CoPR/1/2015. 
Predmetom právneho posúdenia KS BA bolo naplnenie hmotnoprávnej podmienky 
určitosti dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru. KS BA zaujal stanovisko 
k určitosti vymedzenia dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru /podľa 
nášho názoru použiteľný aj keď sa v tomto prípade dotýka dôvodu okamžitého 
skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, písm. b) ZP/: „Odporkyňa 
(zamestnankyňa) teda vôbec nekonkretizovala dôvod okamžitého skončenia 
pracovného pomeru a v konečnom dôsledku ho nevymedzila tak, že by tento dôvod 
nebolo možné zameniť s iným dôvodom. ...úplnú absenciu skutkového vymedzenia 
dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru nie je možné ustáliť ani jeho 
výkladom (...) Pomocou výkladu prejavu vôle totiž nemožno nahradzovať alebo 
dopĺňať vôľu odporkyne (ktorú v dobe okamžitého skončenia nemala alebo ju 
neprejavila). ... pre absenciu skutkového vymedzenia dôvodu okamžitého skončenia 
pracovného pomeru je okamžité skončenie pracovného pomeru v zmysle § 70 Zák. 
práce neplatné.“ 

                                                 
9 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. augusta 2008, sp. zn. 5Cdo/205/2007 (obdobne aj 
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. septembra 2009, sp. zn. 5Cdo/74/2008)  
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špecifikovania skutočností /napríklad strohé konštatovanie, že zamestnanec okamžite 
končí pracovný pomer z dôvodu podľa ust. § 69 ods. 1, písm. c)/, v ktorých 
zamestnanec vidí bezprostredné ohrozenie jeho života alebo zdravia by mala 
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spôsobovať neplatnosť takéhoto právneho úkonu pre jeho neurčitosť. Zároveň však 
život a zdravie zamestnanca, ktoré sú bezprostredne ohrozené, by mali požívať 
najvyššiu úroveň právnej ochrany, najmä za predpokladu, že sa v konaní preukáže 
existencia stavu bezprostredného ohrozenia. 

2 OKAMŽITÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO 
STRANY ZAMESTNACA Z DÔVODU OHROZENIA 
DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 

Najznámejšiu definíciu zdravia ponúka Svetová zdravotnícka organizácia 
(ďalej aj“ WHO“) vo svojej Ústave z roku 1946 „Zdravie je stav úplnej fyzickej, 
duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“10 
Duševné zdravie WHO definuje: „...ako stav pohody, v ktorom si osoba uvedomuje 
svoje schopnosti, dokáže sa vyrovnať s bežným stresom v živote, môže produktívne a 
úspešne pracovať a dokáže prispievať k svojmu spoločenstvu.“11 O dôležitosti 
ochrany duševného zdravia zamestnancov (z hľadiska prevencie alebo samotného 
hospodárstva štátu) svedčia závery Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(ďalej aj „OECD“), podľa ktorých až 5 % práceschopnej časti populácie trpí duševnou 
chorobou a až 15% je ňou ovplyvnená12. Priame a nepriame náklady vynaložené na 
riešenie problémov spojených s duševným zdravím v priestore Slovenskej republiky 
podľa OECD predstavujú 2,61 % hrubého domáceho produktu, čo v číselnom 
prevedení predstavuje celkovú sumu 2,061 miliardy EUR ročne13. 

Je však možné za ohrozenie zdravia zamestnanca považovať vážne 
(bezprostredné) ohrozenie duševného zdravia zamestnanca spôsobené psychickou 
pracovnou záťažou a následne tento stav aplikovať ako dôvod okamžitého skončenia 
pracovného pomeru z dôvodov podľa ust. § 69 ods. 1, písm. a) a písm. c) ZP? Je 
ohrozenie duševného zdravia spôsobené (napríklad) šikanóznym správaním 
zamestnávateľa (ostatných zamestnancom) možným dôvodom pre iniciovanie 
okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca? 

Podľa ust. § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, 

                                                 
10 Preambula Ústavy WHO z roku 1946 - 189/1948 Sb. – Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 21. mája 1948 
o zriadení a Ústave Svetovej zdravotníckej organizácie a o Protokole o Medzinárodnom úrade zdravotníctva, prijatých 
dňa 22. júla 1946 na medzinárodnej zdravotníckej konferencii v New Yorku. 
11 WHO: Duševné zdravie: posilnenie podpory duševného zdravia. 2001. Dostupné na internete: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/. 
12 OECD: Focus on Health - Making mental Health Count. 2014. – Dostupné na internete: 
https://www.oecd.org/els/health-systems/Focus-on-Health-Making-Mental-Health-Count.pdf. 
13 OECD: Health at a Glance: Europe 2018 State of Health in the EU Cycle. 2018. s. 28 – Dostupné na internete: 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-
en.pdf?expires=1589444918&id=id&accname=guest&checksum=121B3FD598C93779084A2FF392AD2E1A 
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psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (ďalej aj „Vyhláška“) 
je psychická pracovná záťaž faktorom, ktorý predstavuje súhrn všetkých 
hodnotiteľných vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia 
pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne procesy človeka, ktoré ho 
ovplyvňujú a vyvolávajú stavy zvýšeného psychického napätia a zaťaženia 
psychofyziologických funkcií. Psychická záťaž je faktor pôsobiaci zaťažujúco na 
organizmus a vyžadujúci psychickú aktivitu, psychické spracovávanie a vyrovnávanie 
sa s požiadavkami a vplyvmi životného prostredia, mentálna záťaž vyplýva z 
požiadaviek na spracúvanie informácií kladúcich nároky na psychické funkcie a 
psychické procesy, ktorými sú pozornosť, predstavivosť, pamäť, myslenie a 
rozhodovanie, emocionálna záťaž vyplýva z požiadaviek vyvolávajúcich afektívnu 
odozvu a psychosociálna záťaž je faktor pôsobiaci zaťažujúco na organizmus a 
vyžadujúci psychickú aktivitu, psychické spracúvanie a vyrovnávanie sa s 
požiadavkami a vplyvmi životného prostredia, ktoré vyplývajú najmä zo sociálnych 
procesov a spoločenských väzieb, z interakcií medzi jednotlivcami v skupine a v dave 
a podobne. 

Podľa nášho názoru neexistuje predpoklad, ktorý by vylučoval aplikáciu 
dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, písm. a) 
ZP, ak zamestnanec disponuje lekárskym posudkom (ako hmotnoprávnym 
predpokladom a za splnenia ostatných predpokladov), „...ktorý nepripúšťa iný 
odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia (duševného) zdravia (pričom) takýto stav musí posudok deklarovať.“14 
Otázkou ostáva, aký lekár môže vydať lekársky posudok deklarujúci tento stav. Podľa 
názoru Okresného súdu v Považskej Bystrici v rozhodnutí sp. zn. 8Cpr/1/2012: „...na 
účely pracovnoprávnych vzťahov posudzuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti 
vydáva ošetrujúci lekár zamestnanca.“15 Zároveň však podľa ust. § 5 ods. 1 Vyhlášky 
(analogicky) hodnotenie psychickej pracovnej záťaže vykonáva lekár pracovnej 
zdravotnej služby so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické 
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia, alebo služby zdravia pri práci, resp. psychológ s praxou najmenej tri roky 
v odbore pracovná a organizačná psychológia alebo preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia, alebo klinické pracovné lekárstvo a toxikológia. Zároveň je však 
potrebné podotknúť, že „...zdravotný posudok, (ktorý) bol vydaný v súlade s právnymi 
predpismi, nepodlieha z hľadiska svojho obsahu preskúmaniu súdom v konaní (...) a 
súd z takéhoto rozhodnutia vychádza.“16 

                                                 
14 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. októbra 2005, sp. zn. 3 Cdo 150/2005 
15 Rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 23.07.2012, sp. zn. 8Cpr/1/2012 
16 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 237/2007 
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spôsobovať neplatnosť takéhoto právneho úkonu pre jeho neurčitosť. Zároveň však 
život a zdravie zamestnanca, ktoré sú bezprostredne ohrozené, by mali požívať 
najvyššiu úroveň právnej ochrany, najmä za predpokladu, že sa v konaní preukáže 
existencia stavu bezprostredného ohrozenia. 

2 OKAMŽITÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO 
STRANY ZAMESTNACA Z DÔVODU OHROZENIA 
DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 

Najznámejšiu definíciu zdravia ponúka Svetová zdravotnícka organizácia 
(ďalej aj“ WHO“) vo svojej Ústave z roku 1946 „Zdravie je stav úplnej fyzickej, 
duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“10 
Duševné zdravie WHO definuje: „...ako stav pohody, v ktorom si osoba uvedomuje 
svoje schopnosti, dokáže sa vyrovnať s bežným stresom v živote, môže produktívne a 
úspešne pracovať a dokáže prispievať k svojmu spoločenstvu.“11 O dôležitosti 
ochrany duševného zdravia zamestnancov (z hľadiska prevencie alebo samotného 
hospodárstva štátu) svedčia závery Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(ďalej aj „OECD“), podľa ktorých až 5 % práceschopnej časti populácie trpí duševnou 
chorobou a až 15% je ňou ovplyvnená12. Priame a nepriame náklady vynaložené na 
riešenie problémov spojených s duševným zdravím v priestore Slovenskej republiky 
podľa OECD predstavujú 2,61 % hrubého domáceho produktu, čo v číselnom 
prevedení predstavuje celkovú sumu 2,061 miliardy EUR ročne13. 

Je však možné za ohrozenie zdravia zamestnanca považovať vážne 
(bezprostredné) ohrozenie duševného zdravia zamestnanca spôsobené psychickou 
pracovnou záťažou a následne tento stav aplikovať ako dôvod okamžitého skončenia 
pracovného pomeru z dôvodov podľa ust. § 69 ods. 1, písm. a) a písm. c) ZP? Je 
ohrozenie duševného zdravia spôsobené (napríklad) šikanóznym správaním 
zamestnávateľa (ostatných zamestnancom) možným dôvodom pre iniciovanie 
okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca? 

Podľa ust. § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, 

                                                 
10 Preambula Ústavy WHO z roku 1946 - 189/1948 Sb. – Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 21. mája 1948 
o zriadení a Ústave Svetovej zdravotníckej organizácie a o Protokole o Medzinárodnom úrade zdravotníctva, prijatých 
dňa 22. júla 1946 na medzinárodnej zdravotníckej konferencii v New Yorku. 
11 WHO: Duševné zdravie: posilnenie podpory duševného zdravia. 2001. Dostupné na internete: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/. 
12 OECD: Focus on Health - Making mental Health Count. 2014. – Dostupné na internete: 
https://www.oecd.org/els/health-systems/Focus-on-Health-Making-Mental-Health-Count.pdf. 
13 OECD: Health at a Glance: Europe 2018 State of Health in the EU Cycle. 2018. s. 28 – Dostupné na internete: 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-
en.pdf?expires=1589444918&id=id&accname=guest&checksum=121B3FD598C93779084A2FF392AD2E1A 
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psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (ďalej aj „Vyhláška“) 
je psychická pracovná záťaž faktorom, ktorý predstavuje súhrn všetkých 
hodnotiteľných vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia 
pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne procesy človeka, ktoré ho 
ovplyvňujú a vyvolávajú stavy zvýšeného psychického napätia a zaťaženia 
psychofyziologických funkcií. Psychická záťaž je faktor pôsobiaci zaťažujúco na 
organizmus a vyžadujúci psychickú aktivitu, psychické spracovávanie a vyrovnávanie 
sa s požiadavkami a vplyvmi životného prostredia, mentálna záťaž vyplýva z 
požiadaviek na spracúvanie informácií kladúcich nároky na psychické funkcie a 
psychické procesy, ktorými sú pozornosť, predstavivosť, pamäť, myslenie a 
rozhodovanie, emocionálna záťaž vyplýva z požiadaviek vyvolávajúcich afektívnu 
odozvu a psychosociálna záťaž je faktor pôsobiaci zaťažujúco na organizmus a 
vyžadujúci psychickú aktivitu, psychické spracúvanie a vyrovnávanie sa s 
požiadavkami a vplyvmi životného prostredia, ktoré vyplývajú najmä zo sociálnych 
procesov a spoločenských väzieb, z interakcií medzi jednotlivcami v skupine a v dave 
a podobne. 

Podľa nášho názoru neexistuje predpoklad, ktorý by vylučoval aplikáciu 
dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, písm. a) 
ZP, ak zamestnanec disponuje lekárskym posudkom (ako hmotnoprávnym 
predpokladom a za splnenia ostatných predpokladov), „...ktorý nepripúšťa iný 
odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia (duševného) zdravia (pričom) takýto stav musí posudok deklarovať.“14 
Otázkou ostáva, aký lekár môže vydať lekársky posudok deklarujúci tento stav. Podľa 
názoru Okresného súdu v Považskej Bystrici v rozhodnutí sp. zn. 8Cpr/1/2012: „...na 
účely pracovnoprávnych vzťahov posudzuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti 
vydáva ošetrujúci lekár zamestnanca.“15 Zároveň však podľa ust. § 5 ods. 1 Vyhlášky 
(analogicky) hodnotenie psychickej pracovnej záťaže vykonáva lekár pracovnej 
zdravotnej služby so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické 
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia, alebo služby zdravia pri práci, resp. psychológ s praxou najmenej tri roky 
v odbore pracovná a organizačná psychológia alebo preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia, alebo klinické pracovné lekárstvo a toxikológia. Zároveň je však 
potrebné podotknúť, že „...zdravotný posudok, (ktorý) bol vydaný v súlade s právnymi 
predpismi, nepodlieha z hľadiska svojho obsahu preskúmaniu súdom v konaní (...) a 
súd z takéhoto rozhodnutia vychádza.“16 

                                                 
14 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. októbra 2005, sp. zn. 3 Cdo 150/2005 
15 Rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 23.07.2012, sp. zn. 8Cpr/1/2012 
16 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 237/2007 
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Iná situácia nastáva, ak zamestnanec tvrdí, že jeho duševné zdravie (alebo 
život) je bezprostredne ohrozené napríklad šikanóznym správaním zamestnávateľa 
(ostatných zamestnancom) v prípade aplikácie dôvodu okamžitého skončenia 
pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, písm. c) ZP. Ak by zamestnanec v konaní 
o neplatnosť skončenia pracovného pomeru preukázal, že mobbing, resp. bossing 
dosiahol na pracovisku takú intenzitu, ktorá mu spôsobuje bezprostredné ohrozenie 
života alebo zdravia, a to v príčinnej súvislosti s konaním zamestnávateľa (kolegov) 
a ďalšia prítomnosť na pracovisku by spôsobila progresivitu vývoja jeho prípadnej 
duševnej choroby (poruchy), súd by podľa nášho názoru v prípade predloženia 
znaleckého posudku preukazujúceho predmetné tvrdenia nemohol spravodlivo od 
zamestnanca požadovať, aby zotrval v takto (šikanou) stigmatizovanom pracovnom 
pomere.   

ZÁVER 

Ako z obsahu predkladaného príspevku vyplýva, sme presvedčení o správnosti 
pertraktovaného názoru, že v žiadnom prípade nemožno podceňovať otázky týkajúce 
sa duševného zdravia a jeho vplyvu na pracovnoprávne vzťahy. Faktory 
psychosociálnych rizík sú späté nielen s možným šikanóznym konaním 
zamestnávateľa a ostatných zamestnancov, ale aj spôsobom organizácie práce, či 
duševnými nárokmi. Medzi rizikové faktory môžeme zaradiť konfliktné prostredie, 
nedostatok riadenia, obťažovanie alebo násilie, čo všetko môže vyvolávať rôzne 
stresové poruchy.  

Predmetný „vplyv“ duševného zdravia sa nevyhýba ani inštitútom spojeným so 
skončením pracovného pomeru. Domnievame sa, že vážne (bezprostredné) ohrozenie 
duševného zdravia zamestnanca, ktoré pramení z pracovného prostredia, môže byť 
platným hmotnoprávnym dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru zo 
strany zamestnanca. Ďalším vznikajúcim problémom je však nutnosť preukázania 
existencie stavu ohrozenia (vážneho, či bezprostredného) lekárskym, respektíve 
znaleckým posudkom. 
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Iná situácia nastáva, ak zamestnanec tvrdí, že jeho duševné zdravie (alebo 
život) je bezprostredne ohrozené napríklad šikanóznym správaním zamestnávateľa 
(ostatných zamestnancom) v prípade aplikácie dôvodu okamžitého skončenia 
pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1, písm. c) ZP. Ak by zamestnanec v konaní 
o neplatnosť skončenia pracovného pomeru preukázal, že mobbing, resp. bossing 
dosiahol na pracovisku takú intenzitu, ktorá mu spôsobuje bezprostredné ohrozenie 
života alebo zdravia, a to v príčinnej súvislosti s konaním zamestnávateľa (kolegov) 
a ďalšia prítomnosť na pracovisku by spôsobila progresivitu vývoja jeho prípadnej 
duševnej choroby (poruchy), súd by podľa nášho názoru v prípade predloženia 
znaleckého posudku preukazujúceho predmetné tvrdenia nemohol spravodlivo od 
zamestnanca požadovať, aby zotrval v takto (šikanou) stigmatizovanom pracovnom 
pomere.   

ZÁVER 

Ako z obsahu predkladaného príspevku vyplýva, sme presvedčení o správnosti 
pertraktovaného názoru, že v žiadnom prípade nemožno podceňovať otázky týkajúce 
sa duševného zdravia a jeho vplyvu na pracovnoprávne vzťahy. Faktory 
psychosociálnych rizík sú späté nielen s možným šikanóznym konaním 
zamestnávateľa a ostatných zamestnancov, ale aj spôsobom organizácie práce, či 
duševnými nárokmi. Medzi rizikové faktory môžeme zaradiť konfliktné prostredie, 
nedostatok riadenia, obťažovanie alebo násilie, čo všetko môže vyvolávať rôzne 
stresové poruchy.  

Predmetný „vplyv“ duševného zdravia sa nevyhýba ani inštitútom spojeným so 
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Abstrakt 

Prísna formálnosť právneho úkonu v podobe notárskej zápisnice je zásadne  
požadovaná v prospech právnej istoty tretej osoby, ktorej je právny úkon adresovaný. 
V prípade osôb, ktoré nevedia písať alebo čítať, bez ohľadu na dôvod tejto 
skutočnosti, je to skôr opačne. Prísna forma je vyžadovaná najmä pre vlastnú ochranu 
osoby, ktorá právny úkon uskutočňuje. Autor príspevku sa s ohľadom na uvedené 
zamýšľa do akej miery je nutné chrániť zamestnanca, ktorý nevie písať a čítať, 
požiadavkou prísnej formálnosti právnych úkonov.  

Kľúčové slová: 

osoba, ktorá nevie písať alebo čítať, notárska zápisnica, písomná forma, doložka 
neplatnosti  

Abstract 

The strict formality of a legal act in the form of a notary minutes is in principle 
required in favor of the legal certainty of the third party to whom the legal act is 
addressed. That does not apply to the people who are unable to write or read, 
regardless of the reason of their inability. In these cases the strict formality is required 
for the self-protection of the person performing the legal act. With respect of 
mentioned background, the author of the article considers the extent of necessity of 
protection an employee who is unable to write and read by requiring strict formality 
of legal acts. 
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ÚVOD1 

Pre právo vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím je príznačné, že jeho 
uplatňovanie sa neobmedzuje len na dodržiavanie zákazu diskriminačného konania, 
ale vo väčšom rozsahu sa zameriava na pozitívne opatrenia, ktoré by mali 
kompenzovať zdravotný hendikep osôb so snahou o zabezpečenie nielen formálnej, 
ale i materiálnej rovnosti. V koncepte materiálnej rovnosti sa na rozdiel od 
formálneho chápania nediskriminácie predpokladá, že existujú určité 
(objektivizovateľné) znevýhodnenia, ktoré môžu ich nositeľom sťažovať prístup 
k výkonu práv alebo určitým spoločenským benefitom (vzdelanie, prístup na trh 
a pod.). Toto znevýhodnenie potom v praxi pôsobí ako prekážka férovej súťaže 
s ostatnými aktérmi, ktorí týmto znevýhodnením netrpia a ktorí sa rovnako uchádzajú 
o dosiahnutie daných práv či spoločenských statkov. Koncept materiálnej rovnosti, 
realizovaný prostredníctvom vyrovnávacích opatrení neznamená, že každej osobe 
patriacej k znevýhodnenej skupine sa automaticky poskytne požadovaný spoločenský 
benefit na úkor majority. Účelom je skôr korigovať nerovnosť a vytvoriť tak reálne 
podmienky na to, aby znevýhodnená osoba mohla o dané statky či výkon práv 
usilovať z rovnakej štartovacej pozície.2    

Snaha o podporu materiálnej rovnosti (bolo by nielen veľmi odvážne, ale priam 
nesprávne tvrdiť, že tento stav sa dosiahol legislatívnymi opatreniami – preto slovo 
snaha) vo vzťahu k zdravotne postihnutým osobám sa pretavuje najmä do právnej 
úpravy nepravého kvóta systému, prípadne do bohatej judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie. Povinnosť dodržať formálnosť právnych úkonov osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré nevedia čítať alebo písať, čo je predmetom ďalšieho výkladu, na 
prvý pohľad nemá nič spoločné s materiálnou rovnosťou a autor priznáva, že tento 
úvod môže čitateľa zaskočiť. Určité paralely tu sú však dané. Spojitosť je v zmysle 
právnej úpravy. Prísna formálnosť právneho úkonu je zásadne  požadovaná 
v prospech právnej istoty tretej osoby, ktorej je právny úkon adresovaný. V prípade 
osôb, ktoré nevedia písať alebo čítať, nehľadiac na dôvod tohto hendikepu, vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím, ktoré inak môžu vykonávať prácu 
v pracovnoprávnom vzťahu, je to skôr opačne. Prísna forma, ktorá je ukotvená v §16 
Zákonníka práce (ďalej len ako „ZP“) je vyžadovaná najmä pre ochranu zamestnanca, 
ktorý na právnom úkone participuje, bez ohľadu na to, či ide o jednostranný právny 
úkon alebo dvojstranný alebo či takýto zamestnanec je osoba konajúca ofertu alebo 
adresát.  

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku a 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. 
2 Bližšie BIHARIOVÁ, I.: Sociálno-ekonomické znevýhodnenie verzus etnický pôvod ako dôvody použitia dočasných 
vyrovnávacích opatrení. In: Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. Bratislava: EQUILIBRIA 
s.r.o., s. 99 a nasl.  
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s.r.o., s. 99 a nasl.  



 

72 
 

Práve cez prizmu ochrannej funkcie pracovnoprávneho zákonodarstva 
a materiálnej rovnosti vo vzťahu k osobám s objektívnym zdravotným postihnutím sa 
autor zamýšľa či forma notárskej zápisnice je ozaj de lege lata nevyhnutná pri každom 
úkone a či prílišná formálnosť napokon nemôže potenciálne ohroziť osobu, ktorej je 
ochrana určená.      

 1    PRÁVNE ÚKONY ZAMESTNANCA, KTORÝ NEVIE PÍSAŤ 
ALEBO ČÍTAŤ  

Podľa §16 ods. 1 ZP na právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma, 
je potrebná u tých, ktorí nemôžu písať alebo čítať, notárska zápisnica alebo zápisnica 
potvrdená dvoma súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa o tom, že 
právny úkon zodpovedá prejavenej vôli.  

Podľa §16 ods. 2 ZP notárska zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma 
súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa sa nevyžaduje, ak má ten, kto 
nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu 
pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok a je schopný zápisnicu vlastnoručne 
podpísať.  

Predmetné ustanovenie §16 ZP upravuje postup, ktorým sa dodržia náležitosti 
písomnej formy aj u osôb, ktoré nedokážu čítať alebo písať. Je pritom úplne 
irelevantné či táto neschopnosť má subjektívny charakter (napríklad len 
v nedokončení povinnej školskej dochádzky) alebo naopak objektívny charakter – tu 
ide práve o prípad zamestnancov so zdravotným postihnutím. Každopádne vždy však 
musí ísť o osoby, ktoré disponujú spôsobilosťou na právne úkony a môžu konať 
samostatne.3 Judikatúra rozšírila ešte ďalej okruh  osôb, na ktoré možno potenciálne4 
vzťahovať §16 ZP keď uviedla, že za osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať sa 
považujú nielen osoby, ktoré sú trvalo neschopné týchto činností, ale aj osoby, ktoré 
sú dočasne neschopné písať alebo čítať v dôsledku napríklad zranenia.5 

Ďalšou na prvý pohľad triviálnou otázkou je aký rozsah obmedzenia musí mať 
osoba, aby bola podľa zákona považovaná za osobu, ktorá nedokáže písať alebo čítať. 
Pri čítaní je to zrejmé, osoba, ktorá nevie čítať je taká, ktorá to nedokáže ani za pomoci 
optických pomôcok a s textom sa zoznamuje tak, že je jej prečítaný či už osobou alebo 

                                                 
3 K možnosti vykonávať prácu osobami bez plnej právnej spôsobilosti pozri SEILEROVÁ, M.: Pracovnoprávna 
subjektivita zamestnanca (nielen) v kontexte duševného zdravia. In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný 
zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 185-210. 
4 Korektne sa žiada dodať, že jednak ide o judikatúru českého najvyššieho súdu a súčasne vec sa vzťahovala na 
občianskoprávne vzťahy, nie vzťahy pracovnoprávne, napriek tomu považujeme predmetné rozhodnutie najvyššieho 
súdu za použiteľné i v oblasti pracovného práva.  
5 Najvyšší súd ČR sp. zn. 26 Cdo 3432/2009.  
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prostredníctvom špecifických technických pomôcok. Pri písaní je to zložitejšie.  
Písomná forma právneho úkonu predpokladá existenciu dvoch náležitostí, a to 
písomnosti a podpisu, pričom písomný prejav je platný až od podpisu konajúcej 
osoby, ktorý na rozdiel od textu písomnosti musí byť vždy vlastnoručný. Možnosť 
nahradenia podpisu mechanickými prostriedkami (napríklad pečiatkou, reprodukciou 
podpisu na tlačive) prichádza do úvahy iba tam, kde je to vo vzájomnou styku, 
s objektívnym pohľadom, obvyklé.6 Mechanické prostriedky môžu byť obvyklé 
najmä v obchodnom práve, obmedzene v občianskoprávnych vzťahoch, v pracovnom 
práve ich môžeme vylúčiť ako na strane zamestnanca, tak aj na strane zamestnávateľa. 
Na druhej strane, neschopnosť písať sa obmedzuje na neschopnosť k písanému textu 
pripojiť svoj vlastnoručný podpis. Osobu, ktorá trpí napríklad zdravotným 
postihnutím a nedokáže napísať súvislý text, ale dokáže ho prečítať (treba mať na 
pamäti, že je plne spôsobilá na právne úkony) a pripojiť k nemu vlastnoručný podpis, 
treba považovať za osobu, ktorá je v zmysle práva schopná písať. Aj teleologickým 
náhľadom dochádzame k rovnakému záveru, opačný výklad (posúdenie takejto osoby 
ako neschopnej písať) by šiel na ujmu tejto osoby, pričom zámer zákonodarcu je 
ochrana a nie sťaženie právneho konania. 

2        ZÁKONNÍK PRÁCE VS. OBČIANSKY ZÁKONNÍK  

Postup, ktorý sa viaže na dodržanie písomnej formy osobami, ktoré nevedia 
písať alebo čítať, obsahuje aj Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Konkrétne §40 
ods. 6 OZ stanovuje, že „na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, 
je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže 
čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou 
prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si 
zvolí, a je schopný vlastnoručne listinu podpísať.“ Medzi úpravou ZP a OZ badať 
konflikt, keď úprava ZP poskytuje alternatívu k notárskej zápisnici formou 
neformálnej zápisnice za prítomnosti dvoch zamestnancov zamestnávateľa, pričom 
OZ dovoľuje oboznámenie sa s obsahom listiny nielen pomocou prístrojov alebo 
špeciálnych pomôcok, ale aj prostredníctvom inej osoby, ktorú si takáto osoba zvolí.  

Pre posúdenie správnej aplikácie ZP verzus OP sa uplatnia všeobecné pravidlá 
subsidiárneho použitia OZ na pracovnoprávne vzťahy. Subsidiárne použitie OZ 
prichádza do úvahy, ak niektorú otázku ZP neupravuje, prípadne neupravuje 
dostatočne komplexne. O taký prípad však pri tomto ustanovení nejde. Právnu úpravu 
§16 ZP je nutné považovať za úplnú a kompletnú, a tak aplikácia §40 ods. 6 OZ sa na 
pracovnoprávne vzťahy vylučuje. Vylúčenie aplikácie sa neviaže iba na všeobecné 
                                                 
6 Najvyšší súd ČR sp. zn. 25 Cdo 176/99 porovnaj aj Najvyšší súd ČR sp. zn. 29 Odo 43/2001. Bližšie 
MITTERPACHOVÁ, j. in ŠTEVČEK, M., DULAK, A, BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., 
TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník. I. § 1-450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 295 a nasl.   
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3 K možnosti vykonávať prácu osobami bez plnej právnej spôsobilosti pozri SEILEROVÁ, M.: Pracovnoprávna 
subjektivita zamestnanca (nielen) v kontexte duševného zdravia. In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný 
zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 185-210. 
4 Korektne sa žiada dodať, že jednak ide o judikatúru českého najvyššieho súdu a súčasne vec sa vzťahovala na 
občianskoprávne vzťahy, nie vzťahy pracovnoprávne, napriek tomu považujeme predmetné rozhodnutie najvyššieho 
súdu za použiteľné i v oblasti pracovného práva.  
5 Najvyšší súd ČR sp. zn. 26 Cdo 3432/2009.  
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prostredníctvom špecifických technických pomôcok. Pri písaní je to zložitejšie.  
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6 Najvyšší súd ČR sp. zn. 25 Cdo 176/99 porovnaj aj Najvyšší súd ČR sp. zn. 29 Odo 43/2001. Bližšie 
MITTERPACHOVÁ, j. in ŠTEVČEK, M., DULAK, A, BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., 
TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník. I. § 1-450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 295 a nasl.   
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pravidlo, ale aj na výnimku podľa §40 ods. 6 druhej vety OZ. Dodržanie písomnej 
formy pre osoby, ktoré nevedenia písať alebo čítať, oboznámením prostredníctvom 
tretej osoby, ktorú si osoba zvolí, nebude v pracovnoprávnych vzťahoch možné.  

3        UPLATNENIE DOLOŽKY NEPLATNOSTI  

 Ďalšou spornou otázkou je či a v akom rozsahu je nutné uplatňovať doložku 
neplatnosti aj na písomne právne úkony, ktoré majú uskutočniť osoby, ktoré nevedia 
písať alebo čítať. Podľa §17 ods. 2 ZP právny úkon, ktorý sa neurobil formou 
predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon 
alebo osobitný predpis. Ustanovenie §16 ZP doložku neplatnosti neobsahuje 
a v textácii pri požiadavke písomnej formy nerozlišuje, či ide o právne úkony, pri 
ktorých nedodržanie formálnosti má za následok neplatnosť právneho úkonu alebo 
platnosť právneho úkonu je zachovaná.  

Vychádzajúc z uvedeného, rýdzo formálny výklad nabáda k nasledovnému. 
Keďže a) notárska zápisnica, resp. zápisnica potvrdená dvoma svedkami je „forma 
predpísaná týmto zákonom“, avšak súčasne b) nedodržanie požiadavky na túto formu 
nie je v §16 ZP vyslovene spojené s neplatnosťou právneho úkonu, nedodržanie 
formálneho postupu podľa §16 ZP nevedie samo o sebe k neplatnosti právneho úkonu. 
Rovnako ako je tomu napríklad pri ústnej dohode o podstatných náležitostiach 
pracovnej zmluvy, ktorá zakladá pracovný pomer hoc nie je písomná alebo pri ústnej 
dohode o skončení pracovného pomeru, ktorá je platná i keď zákon predpokladá 
písomnú formu, avšak bez doložky neplatnosti. Vyjadrujeme ale presvedčenie, že  
naznačený rýdzo formálny prístup výkladu doložky neplatnosti k celému §16 ZP však 
nemožno uplatniť. Prednosť má teleologický výklad, ktorý sleduje účel a zmysel 
právnej normy.7 Niet pochýb, že účelom bola ochrana osôb, ktoré nevedia písať alebo 
čítať a sú vo formálnom kontakte zraniteľnejší. Vylúčenie následku neplatnosti pre 
nedodržanie špecifického formálneho postupu stanoveného §16 ZP by bolo v príkrom 
rozpore so zámerom normy.  

Výklad §16 ZP v korelácii s §17 ods. 2 ZP by mal byť v závislosti od právneho 
úkonu, presnejšie povedané v závislosti od toho, či sa na ten ktorý právny úkon 
vzťahuje doložka neplatnosti. Právne úkony, na ktoré sa viaže doložka neplatnosti pre 
nedodržanie formy (výpoveď, odstúpenie od pracovnej zmluvy a pod.), a ktoré boli 
síce vykonané písomne, avšak sa nedodržal postup podľa §16 ZP budú neplatné. 
Doložku neplatnosti teda dodržujeme, ale neviažeme ju len na samotnú písomnosť, 
ale v prípade osôb, ktoré nevedia písať alebo čítať, na sprísnenú formu - notársku 
                                                 
7 Pozri aj KUNDRÁT, I.: Uplatňovanie režimu tzv. doložky neplatnosti v pracovnom práve (občianskoprávne 
aspekty). In: Bulletin slovenskej advokácie. roč. XXI, č. 12 (2015), s. 14-22. ŽUĽOVÁ, J.: Neplatnosť právnych 
úkonov v pracovnom práve. In: Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále. Roč. XII. č. 12 (2017), s. 59-60. 
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zápisnicu alebo osobitnú formu zápisnice s dvoma svedkami, prípadne oboznámenie 
sa s textom pomocou prístrojov alebo pomôcok.  

Právne úkony, pre ktoré ZP vyžaduje písomnú formu, ale bez doložky 
neplatnosti, budú platné, ak budú uskutočnené osobami, ktoré nevedia písať alebo 
čítať, hoc sa nedodrží postup podľa §16 ZP alebo ani samotná písomnosť. Vychádza 
sa zo skutočnosti, že tieto osoby, ktoré majú indispozície v čítaní alebo písaní, majú 
spôsobilosť na právne úkony, rovnako ako iné osoby bez takéhoto hendikepu. Takéto 
osoby vedia urobiť plnoprávne úkon ústnou formou ako ktokoľvek iný, a preto, ak 
bude úkon platný napriek nedodržaniu písomnej formy vo všeobecnosti, bude platný 
aj pre osoby, ktoré nevedia písať alebo čítať. Samozrejme, úkon musí spĺňať všetky 
ostatné obsahové náležitosti vôle, prejavu vôle, musí byť zrozumiteľný a určitý. To 
sú však požiadavky na každý právny úkon.   

4         PRÁVNY ÚKON ZA PRÍTOMNOSTI SVEDKOV A NOTÁRSKOU 
ZÁPISNICOU  

ZP pri osobách, ktoré nevedia písať alebo čítať preferuje notársku zápisnicu 
alternatívne zápisnicu potvrdenú dvoma súčasne prítomnými zamestnancami 
zamestnávateľa o tom, že právny úkon zodpovedá prejavenej vôli. Zákon teda 
predpokladá prítomnosť zamestnancov, nie tretích osôb. Z pohľadu naplnenia 
definície „zamestnanca“ nie je rozhodné, či ide o zamestnanca v pracovnom pomere 
alebo na vykonávajúceho prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo 
pracovného pomeru, môže ísť aj o zamestnanca vykonávajúceho prácu na kratší 
pracovný čas alebo v skúšobnej dobe a pod. Zamestnancov, ktorí budú potvrdzovať 
prejavenú vôľu, nemusí priamo zvoliť osoba, ktorá nevie písať alebo čítať (tu je 
odlišnosť od §40 ods. 6 OZ), dokonca ani nemusí prejaviť s takýmito osobami súhlas. 
V praxi, z dôvodu potenciálneho preukázania skutočnej vôle v prípade sporu je však 
pochopiteľne lepšie, ak ide o osoby, ku ktorým má osoba s indispozíciami dôveru 
a ktoré si zvolí.  

Bližšie podrobnosti týkajúce sa notárskej zápisnice upravuje zákon č. 323/1992 
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) (ďalej len ako „NP“). 
Notárska zápisnica predstavuje právnu formu zaznamenania právneho úkonu. 
Zaujímavé je, že NP ustanovuje osobitný postup v prípade, ak sa notárska zápisnica 
vyhotovuje s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať. V takom prípade priberie dvoch 
svedkov úkonu, nemusí ísť však o zamestnancov zamestnávateľa. Títo svedkovia 
musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri 
prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. 
Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené. Svedkami totožnosti a svedkami 
úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, 
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prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. 
Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené. Svedkami totožnosti a svedkami 
úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, 
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ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, 
alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby 
blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý 
zápisnicu spisuje, prípadne jeho spoločník (§50 a 51 NP). Blízka osoba sa určuje 
podľa §116 OZ je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere 
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, 
ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Ak je účastník 
hluchý alebo nemý, ak však môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám prečítať a v nej 
vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje.  Ak je účastník hluchý alebo 
nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý i jeho 
dôverník, ktorý sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do 
zápisnice uvedie, či účastník zápisnicu schvaľuje.  Dôverník musí mať vlastnosti 
spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi.  

ZÁVER  

Spôsob konania osôb, ktoré nevedia písať alebo čítať, sa vzťahuje na širší okruh 
osôb, avšak v pracovnoprávnych vzťahoch sú nimi predovšetkým osoby s telesným 
zdravotným postihnutím. Vzhľadom na to, že predmetná právna úprava nebola 
dlhodobo menená  a ani namietaná, javí sa, že v praxi nie sú s ňou spojené žiadne 
problémy. Takáto optika môže byť jemne vychýlená keďže zamestnancov, ktorí 
nevedia písať alebo čítať je pomerne malý počet. To však neznamená, že nad zmyslom 
právnej úpravy sa nemožno zamyslieť.  

Záverom opätovne zdôrazňujeme, že právna úprava týkajúca sa formálnych 
požiadaviek na právne úkony osôb, ktoré nevedia písať alebo čítať, chráni tieto osoby, 
t. j. v drvivej väčšine zamestnancov (je len teoretická šanca, že takouto osobou bude 
zamestnávateľ). Prísny formálny výklad, že aj taký písomný úkon, ktorý ZP nespája 
s doložkou neplatnosti, musí byť vo forme notárskej zápisnice je nesprávny. Popiera 
zmysel a účel normy, ochranu zamestnanca, v širšom kontexte nenapĺňa materiálny 
koncept nediskriminácie.  

Naostatok dopĺňame, že pracovnoprávna úprava by sa mohla rozšíriť po vzore 
OZ aj o možnosť dodržania písomnej formy pre osoby, ktoré nevedenia písať alebo 
čítať, oboznámením prostredníctvom tretej osoby, ktorú si takáto osoba zvolí. 
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá dopady mimořádných a krizových opatření Vlády ČR a 
Ministerstva zdravotnictví ČR v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií COVID-19 do oblasti zaměstnanosti a 
způsobilosti zaměstnanců konat práci. Věnuje se nezpůsobilosti zaměstnance konat 
dosavadní práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, z důvodu nařízené 
karantény podle vládních opatření nebo právních předpisů i nemožnosti vykonávat 
výdělečnou činnost z důvodů uzavření provozoven. Současně bude pojednáno o 
hmotném zajištění během těchto událostí. Závěrem se budeme zamýšlet nad otázkou, 
zda je možné onemocnění COVID-19 považovat za nemoc z povolání. 

Klíčová slova: 

Zaměstnanci, zdravotní způsobilost, onemocnění COVID-19, karanténa, náhrada 
mzdy. 

Abstract 

The paper deals with the effects of the emergency and crisis measures of the 
Government of the Czech republic and the Ministry of health of the Czech republic at 
the time of the state of emergency declared because of the threat to health in 
connection with the epidemic of COVID-19 in the field of employment and fitness of 
employees for perform work. It dedicated to the incapacity for the current work on the 
grounds of temporary sick leave and the quarantine. The paper deals with the material 
security during these social occurrence too. Finally, we will consider the question of 
whether it is possible to disease COVID-19 considered as an occupational disease. 
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ÚVOD 

Od začátku roku se postupně celý svět potýká se následky pandemie 
onemocnění COVID-19. Jednotlivé země musely postupně přijmout mimořádná 
krizová opatření, která zasahují do základních práv a svobod jejich občanů s cílem 
zabránit nekontrolovatelnému šíření nemoci a zmenšit její následky na životu a zdraví 
obyvatelstva. Jednotlivá opatření jsou spojena s významnými celospolečenskými 
účinky, vzbuzují celou řadu právních otázek a dopadají i do sféry pracovněprávní 
vztahů, zaměstnanosti, pracovních podmínek zaměstnanců a způsobilosti 
zaměstnanců konat práci.  

Vláda ČR (dále „vláda“) usnesením č. 69/2020 Sb.,  v souladu s čl. 5 a 6 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 
300/2000 Sb., vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České 
republiky nouzový stav od 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Usneseními vlády 
č. 156/2020 Sb. a č. 219/2020 Sb. byl nouzový stav postupně prodloužen do 30. 
dubna, resp. 17. května 2020.1 

Podle § 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vláda během nouzového 
stavu oprávněna omezit některá práva a podle § 6 je oprávněna činit další krizová 
opatření. Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále „MZ ČR“) může podle § 80 odst. 1 
písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zák. o veř. zdraví“), nařizovat mimořádná opatření při epidemii. 

V době nouzového stavu byla některým skupinám osob na území České 
republiky nařízena povinná karanténa, a to jak na základě usnesení vlády, tak 
mimořádných opatření MZ ČR či v souladu se zák. o veř. zdraví. Jelikož řada z nich 
se týkala zaměstnanců, je nutné se rovněž zabývat tím, jakým způsobem je 
příslušnými právními předpisy řešena nemožnost z jejich strany konat práci dle 
pracovní smlouvy a jaké to má právní dopady do jejich hmotného zajištění. 
 
 

                                                 
1 Nouzový stav byl prodloužen na základě souhlasu Poslanecké sněmovny PČR uděleným jejími usneseními č. 1012 
ze dne 7. dubna 2020 a č. 1106 ze dne 28. dubna 2020. 
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1 VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ 
VLÁDY A MZ ČR  

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 84/2020 Sb. a č. 
127/2020 Sb. bylo nařízeno, že po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, 
jejichž pracovněprávní vztah vznikne od 15. 3. 2020, nahradit čestným prohlášením 
jednak zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. o veř. zdraví2 a jednak posouzení 
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle § 59 zákona o 
specifických zdravotních službách.3 Rovněž není u zaměstnanců potřeba provádět 
periodické lékařské prohlídky ve smyslu § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o 
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. 

S účinností od 10. března 2020 bylo vydáno jedno z prvních mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN 
omezující výkon určitých činností a zakazující shromažďování nad 100 osob.4 Toto 
opatření bylo postupně nahrazeno dalšími, jedním z posledních týkajících se 
omezování podnikání bylo opatření č. j. MZDR 13361/2020-3MIN/KAN ze dne 1. 
dubna 2020 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb 
v provozovnách.  

Usnesení vlády č. 81/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, ze dne 13. března 
2020, mimo jiné nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným 
a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 
dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku 
účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí do České 
republiky, rozhodli o karanténě podle zák. o veř. zdraví v délce 14 dnů. 
 
 
 

                                                 
2 Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin, zpracování 
potravin nebo při uvádění potravin na trh do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, 
které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod 
a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech do 
přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele musí mít zdravotní průkaz a 
znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává registrující poskytovatel 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo 
poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní 
prohlídku. 
3 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, zakazující mj. divadelní, 
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim 
podobné akce a shromáždění, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. 
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2 DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST V DŮSLEDKU    
COVID-19 

Dočasná pracovní neschopnost je jednou z osobních překážek v práci na straně 
zaměstnance a je rovněž jednou z nejčastějších. Znamená, že zaměstnanec nemůže 
z důvodů taxativně stanovených v § 191 zákoníku práce pracovat z osobních příčin 
tkvících v jeho nepříznivém zdravotním stavu, pokročilém těhotenství, porodu, péči 
o novorozeně nebo dítě do 3 let, o nemocné dítě apod. Zaměstnavatel je povinen bez 
dalšího po prokázání důvodu překážky omluvit nepřítomnost zaměstnance na 
pracovišti.  

Po dobu těchto překážek, až na výjimky, nenáleží zaměstnanci mzda či náhrada 
mzdy, a je zabezpečen ze systému sociálního zabezpečení, pokud plní podmínky 
nároku na příslušné sociální dávky. Osobní překážky v práci jsou tedy v právu 
sociálního zabezpečení sociálněprávními předpisy povětšinou pojmenovány jako 
sociální události. 

Pojem dočasné pracovní neschopnosti, její znaky, důvody a způsob uznávání 
jsou upraveny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „ZNP“). Podle jeho § 55 odst. 1 se dočasnou pracovní 
neschopností rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné důvody5 neumožňuje 
pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 
180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost. Poruchou zdraví se 
rozumí nemoc nebo úraz, který nedovoluje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou 
činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, 
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.  

Dočasnou pracovní neschopnost (dále také „DPN“) uznává pouze ošetřující 
lékař, což je poskytovatel zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci, 
ošetřované osobě nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby 
a lékařské pohotovostní služby, a poskytovatel pracovnělékařských služeb při 
ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. 

                                                 
5 Srov. § 57 odst. 1 písm. b) až g) ZNP, např. přijetí pojištěnce k poskytnutí lůžkové péče nebo pojištěnci byla na 
základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče; přijetí do 
zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, pojištěnka, která 
doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné 
činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. 
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1 VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ 
VLÁDY A MZ ČR  

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 84/2020 Sb. a č. 
127/2020 Sb. bylo nařízeno, že po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, 
jejichž pracovněprávní vztah vznikne od 15. 3. 2020, nahradit čestným prohlášením 
jednak zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. o veř. zdraví2 a jednak posouzení 
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle § 59 zákona o 
specifických zdravotních službách.3 Rovněž není u zaměstnanců potřeba provádět 
periodické lékařské prohlídky ve smyslu § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o 
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. 

S účinností od 10. března 2020 bylo vydáno jedno z prvních mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN 
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Usnesení vlády č. 81/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, ze dne 13. března 
2020, mimo jiné nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným 
a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 
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2 Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin, zpracování 
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prohlídku. 
3 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, zakazující mj. divadelní, 
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim 
podobné akce a shromáždění, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. 

 

81 
 

2 DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST V DŮSLEDKU    
COVID-19 

Dočasná pracovní neschopnost je jednou z osobních překážek v práci na straně 
zaměstnance a je rovněž jednou z nejčastějších. Znamená, že zaměstnanec nemůže 
z důvodů taxativně stanovených v § 191 zákoníku práce pracovat z osobních příčin 
tkvících v jeho nepříznivém zdravotním stavu, pokročilém těhotenství, porodu, péči 
o novorozeně nebo dítě do 3 let, o nemocné dítě apod. Zaměstnavatel je povinen bez 
dalšího po prokázání důvodu překážky omluvit nepřítomnost zaměstnance na 
pracovišti.  

Po dobu těchto překážek, až na výjimky, nenáleží zaměstnanci mzda či náhrada 
mzdy, a je zabezpečen ze systému sociálního zabezpečení, pokud plní podmínky 
nároku na příslušné sociální dávky. Osobní překážky v práci jsou tedy v právu 
sociálního zabezpečení sociálněprávními předpisy povětšinou pojmenovány jako 
sociální události. 

Pojem dočasné pracovní neschopnosti, její znaky, důvody a způsob uznávání 
jsou upraveny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „ZNP“). Podle jeho § 55 odst. 1 se dočasnou pracovní 
neschopností rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné důvody5 neumožňuje 
pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 
180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost. Poruchou zdraví se 
rozumí nemoc nebo úraz, který nedovoluje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou 
činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, 
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.  

Dočasnou pracovní neschopnost (dále také „DPN“) uznává pouze ošetřující 
lékař, což je poskytovatel zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci, 
ošetřované osobě nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby 
a lékařské pohotovostní služby, a poskytovatel pracovnělékařských služeb při 
ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. 
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Pokud pojištěnec6 onemocněl nemocí COVID-19, byl uznán svým ošetřujícím 
lékařem dočasně práce neschopným. V době vzniku epidemie a v jejím průběhu však 
bylo vládou a epidemiology opakovaně zdůrazňováno, že nemocný pojištěnec nesmí 
z důvodu zabránění přenosu a šíření viru lékaře osobně navštívit a musí jej 
kontaktovat pouze telefonicky. Pracovní neschopnost tak vznikala tzv. na dálku bez 
osobního vyšetření, přičemž ust. § 57 odst. 2 ZNP stanoví, že dočasná pracovní 
neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil. Pouze v případě, že 
pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných 
případech může lékař rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce 
vznikla i před tímto dnem.7 Stále ovšem jde o objektivní zjištění zdravotního stavu 
pacienta po vyšetření lékařem. Během epidemie uvedené vyšetření absentovalo, lékař 
vycházel pouze ze sdělení osoby o tom, zda se vrátila ze zahraničí, byla ve styku 
s nemocnou osobou, pociťuje příznaky nemoci apod.  

Udržení chodu celého procesu uznávání DPN v tomto období významně 
napomohlo, že od 1. ledna 2020 fungují v České republice tzv. eNeschopenky.8 
Doklad o uznání, trvání a ukončení DPN není již vystavován v papírové formě, ale 
ošetřující lékař zasílá doklad o vzniku DPN elektronicky přímo příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. V opačném případě si lze bezproblémový průběh a 
celý chod uznávání dočasných pracovních neschopností zaměstnanců v celém období 
trvání epidemie jen stěží představit. 

Zda měl zaměstnanec v době pracovní neschopnosti nárok na nemocenské, 
záleží na splnění podmínek nároku. Podmínky jsou upraveny v ust. § 14 odst. 1 a § 
23 ZNP: 

 vznik DPN,  
 účast na nemocenském pojištění či trvání ochranné lhůty9 v době vzniku 

DPN, 
 trvání DPN déle než 14 kalendářních dní.  

                                                 
6 Pojištěncem je fyzická osoba, která je účastna na nemocenském pojištění a též fyzická osoba po zániku pojištění, 
pokud jí plyne ochranná lhůta, uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nebo dávku pobírá. 
7 Srov. § 57 odst. 3 ZNP. 
8 eNeschopenka byla zavedena již zákonem č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Účinnost částí zákona týkající se eNeschopenky byla původně stanovena na 1. leden 2019, ale zákonem 
č. 335/2018 Sb., byla účinnost částí zákona týkajících se eNeschopenky odložena na 1. 1. 2020. Původní úprava 
eNeschopenky spočívala na bázi dobrovolné elektronické formy. Dále je právní úprava eNeschopenky obsažena v 
zákoně č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 259/2017 Sb. Tento zákon zejména zavádí povinnost ošetřujícího lékaře hlásit dočasnou pracovní 
neschopnost pouze elektronicky, dále zavádí notifikace zaměstnavatelům, možnost lékařů využívat certifikátů 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další navazující změny. 
9 Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku 
pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud však pojištění 
trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. 
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Nemocenské tedy náleží až od 15. kalendářního dne trvání DPN. Způsob 
hmotného zajištění během prvních 14 dní upravuje § 192 zákoníku práce. 
Zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu v případě, že ke dni vzniku DPN splňuje 
podmínky nároku na nemocenské (viz výše). Přísluší však pouze za dny, které jsou 
pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci 
náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech 
splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle § 16 ZNP, a pokud 
pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro 
výplatu nemocenského.10 Pokud vznikla pracovní neschopnost v ochranné lhůtě, 
nárok na náhradu mzdy zaměstnanec nemá, ale vzniká nárok na nemocenské od 15. 
dne jejího trvání. 

Náhrada mzdy se vyplácí ve výši 60 % průměrného výdělku, který se upraví 
obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet 
nemocenského, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená 
pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175.11 

3 KARANTÉNA V DŮSLEDKU COVID-19 

V době epidemie onemocnění COVID-19 se stalo téma právního posouzení 
karantény jako překážky v práci a jejích následků, zejména pokud jde o výši náhrady 
mzdy, jedním z nejvíce exponovaných pracovněprávních témat současnosti.  

Karanténou se podle ust. § 2 odst. 7 písm. a) zák. o veř. zdraví rozumí oddělení 
zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním 
onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob a 
lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního 
onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. 

Karanténu nařizují, ukončují, její trvání potvrzují krajské hygienické stanice, a 
to na základě žádosti osob, kterých se karanténa týká, v souladu se zák. o veř. zdraví. 
Dále o karanténě v trvání 14 kalendářních dní byli povinni rozhodnout ošetřující 
lékaři na základě usnesení vlády č. 81/2020 Sb. u osob, které se navrátily do České 
republiky z pobytu v zahraničí. Nařízená karanténa je vedle dočasné pracovní 
neschopnosti sociální událostí, na základě které náleží od 15. kalendářního dne jejího 
trvání nemocenské podle ZNP a v době prvních 14 dní náhrada mzdy podle § 192 
zákoníku práce, a to za stejných podmínek jako u DPN.  

                                                 
10 Podr. § 26 ZNP. 
11 Blíže § 21 a § 22 ZNP, sdělení MPSV č. 270/2019 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše 
redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020. 
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Pokud pojištěnec6 onemocněl nemocí COVID-19, byl uznán svým ošetřujícím 
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osobního vyšetření, přičemž ust. § 57 odst. 2 ZNP stanoví, že dočasná pracovní 
neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil. Pouze v případě, že 
pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných 
případech může lékař rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce 
vznikla i před tímto dnem.7 Stále ovšem jde o objektivní zjištění zdravotního stavu 
pacienta po vyšetření lékařem. Během epidemie uvedené vyšetření absentovalo, lékař 
vycházel pouze ze sdělení osoby o tom, zda se vrátila ze zahraničí, byla ve styku 
s nemocnou osobou, pociťuje příznaky nemoci apod.  

Udržení chodu celého procesu uznávání DPN v tomto období významně 
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 vznik DPN,  
 účast na nemocenském pojištění či trvání ochranné lhůty9 v době vzniku 

DPN, 
 trvání DPN déle než 14 kalendářních dní.  

                                                 
6 Pojištěncem je fyzická osoba, která je účastna na nemocenském pojištění a též fyzická osoba po zániku pojištění, 
pokud jí plyne ochranná lhůta, uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nebo dávku pobírá. 
7 Srov. § 57 odst. 3 ZNP. 
8 eNeschopenka byla zavedena již zákonem č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Účinnost částí zákona týkající se eNeschopenky byla původně stanovena na 1. leden 2019, ale zákonem 
č. 335/2018 Sb., byla účinnost částí zákona týkajících se eNeschopenky odložena na 1. 1. 2020. Původní úprava 
eNeschopenky spočívala na bázi dobrovolné elektronické formy. Dále je právní úprava eNeschopenky obsažena v 
zákoně č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 259/2017 Sb. Tento zákon zejména zavádí povinnost ošetřujícího lékaře hlásit dočasnou pracovní 
neschopnost pouze elektronicky, dále zavádí notifikace zaměstnavatelům, možnost lékařů využívat certifikátů 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další navazující změny. 
9 Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku 
pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud však pojištění 
trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. 
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Nemocenské tedy náleží až od 15. kalendářního dne trvání DPN. Způsob 
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V době epidemie onemocnění COVID-19 se stalo téma právního posouzení 
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Karanténu nařizují, ukončují, její trvání potvrzují krajské hygienické stanice, a 
to na základě žádosti osob, kterých se karanténa týká, v souladu se zák. o veř. zdraví. 
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lékaři na základě usnesení vlády č. 81/2020 Sb. u osob, které se navrátily do České 
republiky z pobytu v zahraničí. Nařízená karanténa je vedle dočasné pracovní 
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zákoníku práce, a to za stejných podmínek jako u DPN.  

                                                 
10 Podr. § 26 ZNP. 
11 Blíže § 21 a § 22 ZNP, sdělení MPSV č. 270/2019 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše 
redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020. 
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Na podporu zaměstnavatelů a zaměstnanosti přijala vláda usnesením č. 353 ze 
dne 31. 3. 2020 Cílený program podpory nezaměstnanosti, tzv. program Antivirus,12 
který byl spuštěn dne 6. dubna 2020. Program Antivirus za stanovených podmínek 
zaměstnavatelům z tzv. soukromé sféry formou poskytnutí finančního příspěvku 
kompenzuje mzdové náklady, či jejich části, v podobě náhrad mezd náležejících jejich 
zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými 
opatřeními a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak 
v České republice, tak v zahraničí. Antivirus dopadá vedle překážek v práci na straně 
zaměstnavatele13 tedy i na zaměstnance v nařízené karanténě.  

Program se vztahuje jen na zaměstnavatele, jejichž mzdové náklady nejsou 
hrazeny z veřejných rozpočtů, a dopadá na náklady vzniklé zaměstnavatelům od 
12. března do 31. května 2020 po dobu trvání překážky v práci. Zaměstnavateli byl na 
základě žádosti vyplacen příspěvek ve výši 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy 
a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele14), maximálně 
však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance za podmínky, že: 

 zaměstnanec nekonal práci z důvodu nařízené karantény (včetně izolace 
nařízené podle zák. o veř. zdraví) v souvislosti s COVID-19, 

 zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy podle § 192 zákoníku 
práce nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku zaměstnance, nebo 

 zaměstnanec nekonal práci, neboť došlo k uzavření nebo omezení 
provozu z důvodu mimořádných krizových opatření přijatých vládou, 
MZ ČR či jiným orgánem ochrany veřejného zdraví v souvislosti 
s COVID-19 po dobu nouzového stavu, 

 zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce ve 
výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance. 

Dalšími podmínkami pro čerpání příspěvku je dodržování pracovněprávních 
předpisů ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců ve vztahu k překážkám v práci, týká 
se jen zaměstnanců, kteří jsou v době předložení vyúčtování v pracovním poměru 
a nebyla jim dána výpověď, s výjimkou výpovědi podle § 52 písm. g) a h) zákoníku 
práce, a zaměstnanců v pracovním poměru účastných na nemocenském 
a důchodovém pojištění. Zaměstnavatel dále nesmí čerpat na stejný účel jiné 
prostředky poskytované z veřejných zdrojů a je povinen příspěvek vrátit, pokud 

                                                 
12 [online] 27. 4. 2020 [cit. 3. 5. 2020]. Dostupné na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-
prodlouzila-program-podpory-zamestnaneckych-mist-antivirus-az-do-konce-kvetna-181225/. 
13 Tato část programu Antivirus není předmětem tohoto příspěvku. 
14 Na sociální pojištění ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu, na zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího 
základu. 
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nevyplatil náhradu mzdy a neprovedl zákonné odvody v zákonem stanovených 
lhůtách, nebo poruší zákoník práce. 

4 NEMOC COVID-19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ? 

Posouzení nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání je stěžejní v těch 
případech, kdy zaměstnanci onemocněli tímto virem pří výkonu svého povolání, při 
plnění pracovních úkolů. Týká se především zdravotníků, policistů, vojáků, hasičů, 
sociálních pracovníků či např. členů územních samospráv. Problematickým může být 
prokázání faktu, že zaměstnanec onemocněl virem přímo při výkonu práce nebo 
v přímé souvislosti s ním, a nenakazil se např. doma od příbuzných či na veřejnosti. 
Výbor Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně vydal Stanovisko 
k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení 
vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „Stanovisko“).15 Ve Stanovisku je konstatováno, že nemoc 
COVID-19 je vysoce infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. 
Existuje rovněž možnost přenosu onemocnění při výkonu pracovní činnosti. Pro 
uznání COVID -19 za nemoc z povolání musí být splněny tyto podmínky:  

 Onemocnění musí být klinicky manifestní (musí být podklady ve 
zdravotnické dokumentaci prokazující klinickou manifestaci, včetně 
uvedené diagnózy U07.1) a onemocnění musí být rovněž potvrzeno 
laboratorním vyšetřením.  

 Musí být hygienickým (epidemiologickým) šetřením ověřeno, že jsou 
splněny podmínky práce uvedené v seznamu nemocí z povolání. 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. ve své příloze, tedy v Seznamu nemocí 
z povolání, disponuje tzv. otevřenou položkou pro různé biologické činitele. Pokud 
nemoc COVID-19 vznikla při práci, u níž je hygienicky (epidemiologicky) prokázáno 
riziko nákazy, uznává a hlásí se jako nemoc z povolání přenosná.16  

Podle předběžného Stanoviska, onemocněla-li osoba (zdravotník i 
nezdravotník) s podezřením na vznik nemoci z povolání COVID-19 klinicky 
manifestním onemocněním s laboratorně potvrzenou diagnózou COVID-19 a v 
inkubační době tohoto onemocnění přišla prokazatelně v zaměstnání do úzkého 
profesního kontaktu s pacientem nebo s jinou osobou (např. u sociálních pracovníků, 
policistů, hasičů) s prokázanou pozitivitou na COVID-19 v inkubační době tohoto 

                                                 
15 [online] 25. 3. 2020 [cit. 3. 5. 2020].  Dostupné na http://www.szu.cz/stanovisko-vyboru-spolecnosti-pracovniho-
lekarstvi-cls-jep-k. 
16 Kapitola V, položka 1, případně pol. 3 Seznamu nemocí z povolání. 



 

84 
 

Na podporu zaměstnavatelů a zaměstnanosti přijala vláda usnesením č. 353 ze 
dne 31. 3. 2020 Cílený program podpory nezaměstnanosti, tzv. program Antivirus,12 
který byl spuštěn dne 6. dubna 2020. Program Antivirus za stanovených podmínek 
zaměstnavatelům z tzv. soukromé sféry formou poskytnutí finančního příspěvku 
kompenzuje mzdové náklady, či jejich části, v podobě náhrad mezd náležejících jejich 
zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými 
opatřeními a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak 
v České republice, tak v zahraničí. Antivirus dopadá vedle překážek v práci na straně 
zaměstnavatele13 tedy i na zaměstnance v nařízené karanténě.  

Program se vztahuje jen na zaměstnavatele, jejichž mzdové náklady nejsou 
hrazeny z veřejných rozpočtů, a dopadá na náklady vzniklé zaměstnavatelům od 
12. března do 31. května 2020 po dobu trvání překážky v práci. Zaměstnavateli byl na 
základě žádosti vyplacen příspěvek ve výši 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy 
a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele14), maximálně 
však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance za podmínky, že: 

 zaměstnanec nekonal práci z důvodu nařízené karantény (včetně izolace 
nařízené podle zák. o veř. zdraví) v souvislosti s COVID-19, 

 zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy podle § 192 zákoníku 
práce nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku zaměstnance, nebo 

 zaměstnanec nekonal práci, neboť došlo k uzavření nebo omezení 
provozu z důvodu mimořádných krizových opatření přijatých vládou, 
MZ ČR či jiným orgánem ochrany veřejného zdraví v souvislosti 
s COVID-19 po dobu nouzového stavu, 

 zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce ve 
výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance. 

Dalšími podmínkami pro čerpání příspěvku je dodržování pracovněprávních 
předpisů ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců ve vztahu k překážkám v práci, týká 
se jen zaměstnanců, kteří jsou v době předložení vyúčtování v pracovním poměru 
a nebyla jim dána výpověď, s výjimkou výpovědi podle § 52 písm. g) a h) zákoníku 
práce, a zaměstnanců v pracovním poměru účastných na nemocenském 
a důchodovém pojištění. Zaměstnavatel dále nesmí čerpat na stejný účel jiné 
prostředky poskytované z veřejných zdrojů a je povinen příspěvek vrátit, pokud 

                                                 
12 [online] 27. 4. 2020 [cit. 3. 5. 2020]. Dostupné na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-
prodlouzila-program-podpory-zamestnaneckych-mist-antivirus-az-do-konce-kvetna-181225/. 
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základu. 
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15 [online] 25. 3. 2020 [cit. 3. 5. 2020].  Dostupné na http://www.szu.cz/stanovisko-vyboru-spolecnosti-pracovniho-
lekarstvi-cls-jep-k. 
16 Kapitola V, položka 1, případně pol. 3 Seznamu nemocí z povolání. 
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pacienta nebo jiné osoby či v době manifestních projevů nemoci, pak jsou splněna 
kritéria pro nemoc z povolání.  

Pokud osoba (zdravotník i nezdravotník) byla pozitivně testována na 
přítomnost viru (nasofaryngeální výtěr a/nebo serologicky), avšak neonemocněla 
klinicky manifestním onemocněním COVID-19 (neměla žádné klinické příznaky, 
byla pouze v karanténě), pak nejsou splněna kritéria pro uznání a není to nemoc z 
povolání.  

Ministerstvem zdravotnictví pověření poskytovatelé zdravotních služeb – 
střediska nemocí z povolání budou standardně přijímat žádosti o uznání onemocnění 
COVID-19 jako nemoci z povolání a bude zahájeno běžné ověřování podmínek 
vzniku onemocnění jako nemoci z povolání. Za splnění všech podmínek, které 
ukládají pracovněprávní předpisy a metodický návod,17 tedy 
zejména naplnění klinických a hygienických podmínek, bude možné onemocnění 
COVID-19 uznat jako nemoc z povolání. 

Ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání 
provádí krajská hygienická stanice, a to na žádost věcně a místně příslušného střediska 
nemocí z povolání. Ověření podmínek vzniku onemocnění ze strany krajské 
hygienické stanice se provede, je-li podezření na nemoc z povolání podloženo 
splněním klinických kritérií a důvodným podezřením na profesionální etiologii 
šetřeného onemocnění (nemoc z povolání). 

ZÁVĚR 

Při řešení následků epidemie a krizových mimořádných opatření, které rovněž 
výrazně zasáhly do pracovních vztahů zaměstnanců, jejich pracovních podmínek, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zdravotní způsobilosti vykonávat práci, 
musela vláda přijmout kroky na podporu zaměstnanosti a podporu zaměstnavatelů 
vyplácejícím náhradu mzdy zaměstnancům v době nařízené karantény. Jedním 
z ekonomických nástrojů podpory se stal program Antivirus. 
Jaké budou globální celospolečenské a ekonomické dopady koronavirové epidemie a 
přijatých nařízení, je otázkou budoucnosti a ke zhodnocení bude docházet až 
v průběhu dalších měsíců či spíše let. 

 

 

                                                 
17 Metodický návod 22139/2011 k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely 
posuzování nemocí z povolání. 
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Abstrakt 

Příspěvek pojednává a možném dalším dějství aktuálního živě diskutovaného českého 
sporu o právní povahu lékařských posudků poskytovatelů pracovnělékařských služeb 
o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci a rozhodnutí správních orgánů, jimiž se 
tyto posudky přezkoumávají. Na začátku onoho dalšího dějství stojí novela zákona o 
specifických zdravotních službách, účinná k 1. 11. 2017, přinášející další změnu na 
poli právního režimu přezkumného řízení.   

Klíčová slova: 

zdravotní způsobilost k výkonu práce; zaměstnanec; zaměstnavatel; pracovní právo; 
pracovnělékařské služby; lékařský posudek  

Abstract 

The paper deals with possible next act of current lively discussed Czech dispute on 
the legal nature of the medical certificate of employees health capacity for work, 
issued by provider of the occupational health services, and the decision of 
administrative body by which these certificates are reviewed. This another act begins 
with an amendment to the Act on Specific Health Services, effective as of 1 November 
2017, bringing another change in the field of the legal regime of review procedure.  

Keywords: 

health capacity for work; employer; employee; labour law; occupational health 
services; medical certificate 
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ÚVOD 

Již zhruba 15 let jsme v České republice svědky „napínavého právního 
představení“ s názvem „Právní povaha lékařského posudku poskytovatele 
pracovnělékařských služeb o zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a 
rozhodnutí správního orgánu, jimž se tento posudek přezkoumává.“ Prostřednictvím 
těchto stěžejních aktů je v českých podmínkách jediným právem aprobovaným 
způsobem objektivizováno, zda zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
a vzhledem ke zdravotní náročnosti konkrétní práce může tuto dlouhodobě vykonávat, 
což právní úprava logicky reflektuje stanovením mnohých práv a povinností 
navázaných přímo či nepřímo na vydání posudku.  

Hraje se tedy o mnohé – o zajištění efektivní ochrany zdraví zaměstnanců a 
elementární právní jistoty obou stran pracovněprávního vztahu, které na základě 
posudků činí svá opatření a právní jednání, včetně jednostranného rozvázání 
pracovního poměru.  

Za oněch 15 let hrál lékařský posudek spolu s přezkumným rozhodnutím zcela 
odlišné role – nejdříve se honosil postavením správního rozhodnutí, závazného pro 
zaměstnance i zaměstnavatele, nutného pro jejich pracovněprávních jednání a 
nadaného presumpcí správnosti v občanském soudním řízení (např. o platnost 
výpovědi). Posléze však došlo v důsledku ingerence Nejvyššího správního soudu ČR 
(„NSS“), Ústavního soudu ČR („ÚS“), a nakonec i Nejvyššího soudu ČR („NS“) 
k zásadnímu přeobsazení rolí a posudek se rázem ocitl v komparzu – jako pouhé 
odborné dobrozdání, které není nutným pokladem právního jednání, a už vůbec ne 
aktem závazným pro soud, jakož i pro zaměstnavatele a zaměstnance. A v této roli 
zůstává posudek obsazen i nadále, anebo ne?  

Okolnosti nasvědčují, že aktuálně vstupujeme do dalšího dějství onoho 
dlouhotrvajícího (a stále více tragického než komického) představení. Totižto 
zákonodárce, který v porovnání s představiteli justice působí na jevišti spíše jako 
divák, než jako scénárista a režisér, přistoupil namísto přijetí koncepčního řešení 
k další dílčí a (dle úhlu pohledu) mnoho či málo znamenající změně právní úpravy, 
která může obsazením zásadně zamíchat. Má tedy lékařský posudek znovu šanci na 
hlavní roli?         

1 SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ ČI ODBORNÉ DOBROZDÁNÍ? 

Nejvyšší soud ČR setrvával poměrně dlouho v opozici vůči výkladu 
vyslovenému NSS a ÚS ještě za účinnosti zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZPZL“), podle jehož § 77 a násl. byly 
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vydávány také lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci (tehdy ještě 
„zařízeními závodní preventivní péče“), přezkoumávané dle § 77b ZPZL příslušným 
správním orgánem v režimu správního řízení – se zakončením ve formě správního 
rozhodnutí. Předmětný výklad NSS a ÚS, prezentovaný v rozsudku rozšířeného 
senátu NSS z roku 20071 a v plenárním nálezu ÚS z roku 20082 lze bez zabíhání do 
přílišných detailů shrnout následovně. 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci (resp. o 
dlouhodobém pozbytí této způsobilosti), jakož i jej přezkoumávající rozhodnutí 
správního orgánu, není přes doposud zastávaný názor NS možné pojímat jako správní 
rozhodnutí. Tyto akty totiž neukládají zaměstnavateli přímo žádnou povinnost ani 
neingerují samy o sobě do práv a svobod zaměstnance. Uvedené má platit přesto, že 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„ZP“), stejně jako jeho předchůdce, konstruuje existenci posudku či rozhodnutí 
s odpovídajícím posudkovým závěrem jako součást hypotézy právních norem 
upravujících zejména povinné převedení zaměstnance na jinou práci a výpověď 
zaměstnavatele z pracovního poměru (viz § 41 odst. 1 písm. a) a b) ZP a § 52 písm. 
d) a e) ZP3). Rozhodující dle NSS a ÚS není ani to, že lékařský posudek přezkoumává 
správní orgán „formálně“ v režimu správního řízení.    

Dle NSS a ÚS je zaměstnavateli právní povinnost stanovena zákonem a vzniká 
při naplnění hypotézy právní normy, kterou má být pouze dlouhodobé pozbytí 
zdravotní způsobilosti zaměstnancem, o němž lékařský posudek „smluvního partnera“ 
či přezkumné rozhodnutí správního orgánu poskytují zaměstnavateli pouhé odborné 
dobrozdání, určující pro následné rozhodnutí, zda právní jednání učinit nebo nikoliv. 
Takové dobrozdání není správním rozhodnutím, přezkoumatelným ve správním řízení 
soudním, a tedy ani aktem nadaným presumpcí správnosti ve smyslu § 135 odst. 2 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – musí být 
tedy v případě vzniku pochybností věcně přezkoumáno v občanském soudním řízení 
o platnost právního jednání jako každý jiný důkaz.  

Zejména zaměstnavatel tak má právně jednat na základě odborného a „jediného 
právně i fakticky možného“ odborného posouzení, jehož věcná nesprávnost ho může 
stát prohraný spor o platnost výpovědi. Také při uvážení těchto konsekvencí odmítal 
NS výklad NSS a ÚS přijmout za svůj v zásadě až do roku 20124, a konkrétně do 1. 

                                                 
1 Rozsudek NSS ze dne 20. 9. 2007, č. j. 4 Ads 81/2005-125 
2 Nález ÚS ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08 
3 Dle těchto ustanovení je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci a oprávněn rozvázat pracovní 
poměr výpovědí tehdy, pokud zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce / nesmí 
vykonávat práci podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí správního 
orgánu, který posudek přezkoumává.   
4 Tím se dostal do otevřeného konfliktu s ÚS – viz např. usnesení ÚS ze dne 17. 3. 2011, sp. zn. III ÚS 610/11. 
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4. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZSZS“), spolu se svým § 47 
odst. 4.  

V tomto ustanovení zákonodárce směrem k řízení o přezkumu lékařského 
posudku (nyní již poskytovatele pracovnělékařských služeb) správním orgánem 
stanovil nově subsidiární použití části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
také jen „SŘ“), ve znění pozdějších předpisů, upravující vydávaní osvědčení, 
vyjádření a sdělení. Bylo tedy upuštěno od podpůrného použití ustanovení SŘ o 
správním řízení, což dle důvodové zprávy odráželo pojímání posudků, a zejména pak 
přezkumných aktů, jako pouhých odborných dobrozdání5.  

Právě tuto část nové právní úpravy ZSZS přijal NS ve svých rozsudcích za její 
zcela zásadní prvek, na jehož základě v zásadě rozdělil svou judikaturu směrem k 
povaze a závaznosti lékařských posudků na období před a po účinnosti ZSZS.  

Nové pojímání reprezentuje zejména rozsudek NS ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 
21 Cdo 1804/2015, kde se můžeme dočíst, že lékařský posudek není rozhodnutím 
nebo jiným správním aktem, jenž by byl závazný pro smluvní stranu základních 
pracovněprávních vztahů, vůči které byl učiněn pracovněprávní úkon, a tedy ani pro 
soud (správní úřad nebo jiný orgán), který by v řízení posuzoval takovou 
pracovněprávní skutečnost, a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 
posudek přezkoumává, nemá povahu správního rozhodnutí a při jeho vydání se - jak 
vyplývá z ustanovení § 47 odst. 4 ZSZS - postupuje (obdobně) tak, jako kdyby šlo o 
"vyjádření, osvědčení, ověření nebo sdělení" správního orgánu. U lékařského posudku 
tedy – jak se výslovně (a výstižně) uvádí v důvodové zprávě k vládnímu návrhu ZSZS 
– jde o "dobrozdání o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem 
zdravotních služeb" a "nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti 
posuzované osoby". 
                                                 
5 Viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu ZSZS, zvláštní část, k § 53 až 60. Psp.cz [online]. Parlament České 
republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, dostupné z http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=407, kde se uvádí, 
„vydání lékařského posudku o zdravotním stavu nebo zdravotní způsobilosti není správním aktem, jde o „dobrozdání“ 
o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo 
zakládala práva a povinnosti posuzované osoby. Teprve z charakteru lékařského posudku nebo z jeho určení (účelu, 
pro který byl zjišťován zdravotní stav posuzované osoby, nebo posuzována její zdravotní způsobilost) vyplývá, že je 
podkladem nebo jedním z podkladů pro rozhodnutí o právech a povinnostech dotčených osob (přístup k některým 
činnostem – přijetí ke studiu, oprávnění k řízení motorových vozidel) nebo na základě posudku jiným subjektům 
vyplývají práva a povinnosti (zaměstnavatel). Z tohoto pohledu přezkoumávání lékařského posudku správním 
orgánem, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k jejich poskytování, se neděje ve správním řízení, i 
když se podpůrně používá správní řád. Není tedy účelné, aby navrhovaná právní úprava nadále přezkoumání 
lékařského posudku krajským úřadem vymezovala jako „odvolání“ podle správního řádu. V navrhované právní 
úpravě se vymezuje vlastní proces pro přezkoumání návrhů lékařských posudků při respektování věcných potřeb a 
specifik posudkových zdravotních služeb. V případě potvrzení nebo zrušení lékařského posudku krajským úřadem, již 
posudek přezkoumat nelze. Nové posouzení zdravotní způsobilosti a vydání nového lékařského posudku, proti kterému 
lze opět podat opravný prostředek, lze pouze v případě, že došlo ke změně zdravotního stavu. Soud ale může 
přezkoumávat procesní náležitosti, za kterých byl lékařský posudek krajským úřadem přezkoumáván.“ 
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vydávány také lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci (tehdy ještě 
„zařízeními závodní preventivní péče“), přezkoumávané dle § 77b ZPZL příslušným 
správním orgánem v režimu správního řízení – se zakončením ve formě správního 
rozhodnutí. Předmětný výklad NSS a ÚS, prezentovaný v rozsudku rozšířeného 
senátu NSS z roku 20071 a v plenárním nálezu ÚS z roku 20082 lze bez zabíhání do 
přílišných detailů shrnout následovně. 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci (resp. o 
dlouhodobém pozbytí této způsobilosti), jakož i jej přezkoumávající rozhodnutí 
správního orgánu, není přes doposud zastávaný názor NS možné pojímat jako správní 
rozhodnutí. Tyto akty totiž neukládají zaměstnavateli přímo žádnou povinnost ani 
neingerují samy o sobě do práv a svobod zaměstnance. Uvedené má platit přesto, že 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„ZP“), stejně jako jeho předchůdce, konstruuje existenci posudku či rozhodnutí 
s odpovídajícím posudkovým závěrem jako součást hypotézy právních norem 
upravujících zejména povinné převedení zaměstnance na jinou práci a výpověď 
zaměstnavatele z pracovního poměru (viz § 41 odst. 1 písm. a) a b) ZP a § 52 písm. 
d) a e) ZP3). Rozhodující dle NSS a ÚS není ani to, že lékařský posudek přezkoumává 
správní orgán „formálně“ v režimu správního řízení.    

Dle NSS a ÚS je zaměstnavateli právní povinnost stanovena zákonem a vzniká 
při naplnění hypotézy právní normy, kterou má být pouze dlouhodobé pozbytí 
zdravotní způsobilosti zaměstnancem, o němž lékařský posudek „smluvního partnera“ 
či přezkumné rozhodnutí správního orgánu poskytují zaměstnavateli pouhé odborné 
dobrozdání, určující pro následné rozhodnutí, zda právní jednání učinit nebo nikoliv. 
Takové dobrozdání není správním rozhodnutím, přezkoumatelným ve správním řízení 
soudním, a tedy ani aktem nadaným presumpcí správnosti ve smyslu § 135 odst. 2 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – musí být 
tedy v případě vzniku pochybností věcně přezkoumáno v občanském soudním řízení 
o platnost právního jednání jako každý jiný důkaz.  

Zejména zaměstnavatel tak má právně jednat na základě odborného a „jediného 
právně i fakticky možného“ odborného posouzení, jehož věcná nesprávnost ho může 
stát prohraný spor o platnost výpovědi. Také při uvážení těchto konsekvencí odmítal 
NS výklad NSS a ÚS přijmout za svůj v zásadě až do roku 20124, a konkrétně do 1. 

                                                 
1 Rozsudek NSS ze dne 20. 9. 2007, č. j. 4 Ads 81/2005-125 
2 Nález ÚS ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08 
3 Dle těchto ustanovení je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci a oprávněn rozvázat pracovní 
poměr výpovědí tehdy, pokud zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce / nesmí 
vykonávat práci podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí správního 
orgánu, který posudek přezkoumává.   
4 Tím se dostal do otevřeného konfliktu s ÚS – viz např. usnesení ÚS ze dne 17. 3. 2011, sp. zn. III ÚS 610/11. 
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také jen „SŘ“), ve znění pozdějších předpisů, upravující vydávaní osvědčení, 
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nebo jiným správním aktem, jenž by byl závazný pro smluvní stranu základních 
pracovněprávních vztahů, vůči které byl učiněn pracovněprávní úkon, a tedy ani pro 
soud (správní úřad nebo jiný orgán), který by v řízení posuzoval takovou 
pracovněprávní skutečnost, a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 
posudek přezkoumává, nemá povahu správního rozhodnutí a při jeho vydání se - jak 
vyplývá z ustanovení § 47 odst. 4 ZSZS - postupuje (obdobně) tak, jako kdyby šlo o 
"vyjádření, osvědčení, ověření nebo sdělení" správního orgánu. U lékařského posudku 
tedy – jak se výslovně (a výstižně) uvádí v důvodové zprávě k vládnímu návrhu ZSZS 
– jde o "dobrozdání o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem 
zdravotních služeb" a "nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti 
posuzované osoby". 
                                                 
5 Viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu ZSZS, zvláštní část, k § 53 až 60. Psp.cz [online]. Parlament České 
republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, dostupné z http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=407, kde se uvádí, 
„vydání lékařského posudku o zdravotním stavu nebo zdravotní způsobilosti není správním aktem, jde o „dobrozdání“ 
o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo 
zakládala práva a povinnosti posuzované osoby. Teprve z charakteru lékařského posudku nebo z jeho určení (účelu, 
pro který byl zjišťován zdravotní stav posuzované osoby, nebo posuzována její zdravotní způsobilost) vyplývá, že je 
podkladem nebo jedním z podkladů pro rozhodnutí o právech a povinnostech dotčených osob (přístup k některým 
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když se podpůrně používá správní řád. Není tedy účelné, aby navrhovaná právní úprava nadále přezkoumání 
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Nejvyšší soud ČR tak nakonec s argumentací opřenou zejména o znění § 47 
odst. 4 ZSZS přistoupil k realizaci výkladu pojímajícího lékařské posudky a 
přezkumná rozhodnutí jako odborná dobrozdání, přičemž své závěry vygradoval do 
vskutku extrémních pozic. Nezastavil se totiž na připuštění věcného přezkumu 
posudků v soudním řízení, ale zároveň uvedl, že pokud tyto akty nejsou závazné pro 
soudy, nemohou být ani nutným podkladem právního jednání – zmínku o nich v ZP 
je třeba považovat za překonanou a právní jednání (např. výpověď) může obstát jako 
platné i tehdy, pokud je podloženo vadně vydaným posudkem nebo pokud jím není 
podloženo vůbec. Dokonce prý má platit, že posudek není závazný ani pro strany 
pracovněprávního vztahu, pokud s ním zaměstnanec nesouhlasí6 – přeloženo do 
běžných reálií pracovněprávních vztahů není dle NS porušením povinnosti jednání 
zaměstnavatele, který po doručení posudku se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti 
zaměstnance tomuto dále přiděluje práci, jestliže zaměstnanec nesouhlasí s odborným 
názorem lékaře.  

Uvedeným závěry nelze v mých očích upřít jistou logiku – jako stěžejní 
objektivizační prvek zdravotní způsobilosti zaměstnance mají být lékařské posudky a 
přezkumná rozhodnutí závazná pro všechny, tedy i pro soudy, a pokud nejsou, těžko 
lze požadovat jen po stranách pracovněprávního vztahu, aby k nim přistupovaly jako 
k závazným autoritativním aktům. Postoj NS však zcela ignoruje platnou právní 
úpravu, stanovící v § 55 odst. 1 písm. c) ZSZS napřímo povinnost zaměstnavatele řídit 
se závěrem lékařského posudku, a to od 1. 4. 2016 pod hrozbou uložení pokuty ze 
strany krajské hygienické stanice až do výše 1 000 000 Kč dle ust. § 92h odst. 7 písm. 
d) ve spojení s ust. § 92h odst. 9 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Evidentní je také rozpor se samotnými základy 
pracovněprávní úpravy, v jejímž rámci stanoví bezpečnost a ochrana zdraví 
zaměstnanců zcela zásadní, ne-li nejzásadnější prvek. Také proto se proti „novému 
postoji“ NS (zejména v části o nezávaznosti posudků pro zaměstnavatele a 
zaměstnance) vznesla vlna oprávněné kritiky7.  

Potud jsme se tedy dostali do stavu, kdy všechny nejvyšší soudní instance ČR 
shodně pojímají lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a 

                                                 
6 Mimo výše uvedeného viz obdobně také rozsudky NS ze dne 4. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4972/2015, ze dne 11. 7. 
2016, sp. zn. 21 Cdo 5557/2015, ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016, 21 Cdo 5825/2016 a ze dne 28. 2. 
2018, sp. zn. 21 Cdo 4578/2017. 
7 Viz ŠUBRT, Bořivoj, BUKOVJAN, Petr, MIKYSKA, Martin. Je pracovnělékařský posudek závazný? Práce a 
Mzda, 2016, roč. 64, č. 9, s. 16-20, ŠUBRT, Bořivoj. Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb – II. část. 
Práce a Mzda, 2017, roč. 65, č. 10, s. 20-, ŠUBRT, Bořivoj a TUČEK, Milan. Pracovnělékařské služby: povinnosti 
zaměstnavatelů a lékařů. 3. zásadně doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 2017, s. 239, TOMŠEJ, Jakub. 
Pracovnělékařské služby. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 106, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání 
a pracovních vztahů, Výkladová stanoviska AKV XIX, přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 
4. a 5. 11. 2016. Akvpracpravo.cz [online]. Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, 2016, 
dostupné z http://www.akvpracpravo.cz/stanoviska-1404041996.html 
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přezkumná rozhodnutí správního orgánu jako odborná dobrozdání, přezkoumatelná 
věcně v občanském soudním řízení o platnost právního jednání zaměstnance či 
zaměstnavatele, a dle NS dokonce jako akty nezávazné pro strany pracovněprávních 
vztahů. Ale… 

2 NOVELA 2017 A DALŠÍ DĚJSTVÍ  

K 1. 11. 2017 nabyla účinnosti novela ZSZS, měnící také jeho § 47 odst. 4, 
podle něhož se nově (resp. opět a zase) na přezkum lékařského posudku správním 
orgánem subsidiárně vztahují ustanovení SŘ o správním řízení. Zákon ani důvodová 
zpráva k předmětné novele se však (nikoliv úplně překvapivě) nevyjadřují k 
závaznosti vydávaného lékařského posudku a přezkumného rozhodnutí ani stran 
jejich přezkoumatelnosti v soudním řízení (občanském či správním)8.  

Nejvyšší soud tímto „dostal nabito“ k dalšímu přehodnocení svého výkladu, 
neboť mu odpadl stěžejní argumentační základ k nezávaznému pojímání lékařských 
posudků v prostředí právní úpravy účinné po 1. 4. 2012, jimž byl dosud přezkum 
lékařského posudku v režimu vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení správního 
orgánu.  

I když se do doby zpracování toho příspěvku NS nestihl ještě k nové právní 
úpravě vyjádřit prostřednictvím rozsudku, učinil tak neoficiálně, nepřímo a v 
teoretické rovině prostřednictvím velkého komentáře k ZP, zpracovaného 
v předmětné části soudcem pracovněprávního senátu NS č. 21, L. Ptáčkem. Ten píše, 
že se k 1. 11. 2017 „povaha lékařských posudků vydaných poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů, které 
lékařský posudek přezkoumávají, zásadně změnila.“9  

Především s odkazem na nové znění § 47 odst. 4 ZSZS autor komentáře dále 
uvádí, že nyní lékařské posudky a přezkumná rozhodnutí již nejsou pro 
zaměstnavatele a zaměstnance jen nezávaznými doporučeními („dobrozdáními“), což 
také znamená, že zdravotní způsobilost zaměstnance není zřejmě možné posuzovat 
jinak než prostřednictvím formálně vydávaných lékařských posudků, které nejsou 
věcně přezkoumatelné v občanském soudním řízení (jsou zde nadány presumpcí 
správnosti), ale v soudním řízení správním.10   

                                                 
8 Viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 202/2017 Sb., kterým se mění ZSZS a některé další zákony, 
zvláštní část, k novelizačnímu bodu 71. Psp.cz [online]. Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, 
dostupné z http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=874. 
9 PTÁČEK, Lubomír. Komentář k § 52 ZP. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. 
Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. In: Beck-online.cz [právní informační systém]. 
10 Tamtéž. 
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Nejvyšší soud ČR tak nakonec s argumentací opřenou zejména o znění § 47 
odst. 4 ZSZS přistoupil k realizaci výkladu pojímajícího lékařské posudky a 
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6 Mimo výše uvedeného viz obdobně také rozsudky NS ze dne 4. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4972/2015, ze dne 11. 7. 
2016, sp. zn. 21 Cdo 5557/2015, ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016, 21 Cdo 5825/2016 a ze dne 28. 2. 
2018, sp. zn. 21 Cdo 4578/2017. 
7 Viz ŠUBRT, Bořivoj, BUKOVJAN, Petr, MIKYSKA, Martin. Je pracovnělékařský posudek závazný? Práce a 
Mzda, 2016, roč. 64, č. 9, s. 16-20, ŠUBRT, Bořivoj. Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb – II. část. 
Práce a Mzda, 2017, roč. 65, č. 10, s. 20-, ŠUBRT, Bořivoj a TUČEK, Milan. Pracovnělékařské služby: povinnosti 
zaměstnavatelů a lékařů. 3. zásadně doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 2017, s. 239, TOMŠEJ, Jakub. 
Pracovnělékařské služby. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 106, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání 
a pracovních vztahů, Výkladová stanoviska AKV XIX, přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 
4. a 5. 11. 2016. Akvpracpravo.cz [online]. Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, 2016, 
dostupné z http://www.akvpracpravo.cz/stanoviska-1404041996.html 
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vztahů. Ale… 

2 NOVELA 2017 A DALŠÍ DĚJSTVÍ  
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8 Viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 202/2017 Sb., kterým se mění ZSZS a některé další zákony, 
zvláštní část, k novelizačnímu bodu 71. Psp.cz [online]. Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, 
dostupné z http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=874. 
9 PTÁČEK, Lubomír. Komentář k § 52 ZP. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. 
Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. In: Beck-online.cz [právní informační systém]. 
10 Tamtéž. 



 

94 
 

Lze tak s jistou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že se v rámci svého 
postoje „závaznost pro všechny nebo pro nikoho“ NS vrátí ke svému výkladu z doby 
před ZSZS, tedy že je lékařský posudek závazný jako pro strany pracovněprávního 
vztahu, tak pro soudy rozhodující o platnosti právního jednání zaměstnance a 
zaměstnavatele.   

Takový případný výklad však jistě narazí ve správní linii soudnictví na NSS, 
který se na rozdíl od NS k povaze posudků po 1. 11. 2017 již vyjádřil oficiálně formou 
rozsudku ze dne 23. 10. 2018, č. j. 9 As 339/2018-34, v němž nikoliv překvapivě 
setrval u svého závěru, vysloveného již v době účinnost ZPZL, že lékařský posudek 
ani přezkumné rozhodnutí není správním rozhodnutím přezkoumatelným ve správním 
soudnictví. NSS se však zde nevyjadřuje přímo ke změně § 47 odst. 4 ZSZS, což 
vzbuzuje jisté pochybnosti, zda tuto změnu soudci brali při rozhodování do úvahy. Ať 
již tak či onak, s přihlédnutím k předchozí rozhodovací linii, reprezentované zejména 
výše citovaným rozsudkem rozšířeného senátu NSS, nelze předpokládat, že by pro 
přehodnocení dříve přijatých závěrů tohoto soudu měla být rozhodná pouze změna 
formy přezkumu lékařského posudku.     

Zdá se tedy, že můžeme reálně očekávat další výkladový spor mezi nejvyššími 
soudními instancemi v České republice, který utvoří ještě jednu část tohoto dlouhého 
(a bez jasného a koncepčního zásahu zákonodárce patrně také nekonečného) právního 
představení, jehož dopady pocítí samozřejmě nejhůře znovu čeští zaměstnavatelé a 
zaměstnanci.   

3 ZAMÝŠLENÍ K ŘEŠENÍ 

Lze souhlasit s M. Mikyskou, jenž ve svém článku k předmětné problematice 
uvádí, že pouhý návrat k přezkumu posudku v rámci správního řízení není možné 
považovat za určující z hlediska právní povahy a závaznosti lékařských posudků o 
zdravotní způsobilosti k práci11.  Domnívám se ostatně, že také NS označil § 47 odst. 
4 ZSZS ve znění účinném do 31. 10. 2017 jako „vlajkovou loď“ svého tehdy nového 
výkladu zejména proto, že se jednalo o nejočividnější změnu oproti úpravě ZPZL, což 
jen podpořila důvodová zpráva.         

Jako vesměs rozumný se také jeví názor, že by NS v rámci určitého 
kompromisního a spor nerozdmýchávajícího řešení měl na novou úpravu reagovat 
částečným ustoupením ze svých extrémních pozic, a to tak, že připustí věcný přezkum 
lékařského posudku a přezkumného rozhodnutí v civilním soudním řízení, ale 

                                                 
11 MIKYSKA, Martin. Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku. Práce a mzda, 2020, roč. 68, č. 3. In: ASPI 
[právní informační systém]. 
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současně bude tyto pojímat jako akty závazné pro zaměstnavatele a zaměstnance i 
jako nutný podklad pracovněprávních jednání12.      

Vnitřně se však (zřejmě stejně jako soudci NS) s takovým řešením nemohu 
ztotožnit, neboť fakticky činí z lékařského posudku paradoxní „závazně-nezávazný“ 
akt a zasahuje flagrantním způsobem do právní jistoty stran pracovního poměru, 
zejména zaměstnavatele. Ten je totiž nucen právně jednat na základě podkladu, jehož 
správnost není s to nijak ověřit, přičemž platnost či neplatnost jeho právního jednání 
závisí pouze na tom, zda další lékař – znalec v případné soudní při o neplatnost 
právního jednání, bude mít na zdravotní stav zaměstnance stejný názor jako lékař 
poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

Kde je zde princip právní jistoty, jakožto součást pojetí materiálního právního 
státu, z něhož sám ÚS dovozuje, že by „jednotlivec, veden důvěrou v právo, měl mít 
vždy alespoň rámcovou představu o tom, zda jednání, kterého se dopouští, je jednáním 
právně dovoleným nebo zakázaným“13. Pro pracovněprávní jednání činěná na základě 
lékařských posudků však tento zcela důvodný a v právním státě jistě nezbytný 
požadavek evidentně neplatí. 

Mám za to, že se lékařský posudek, a zejména pak přezkumné rozhodnutí 
správního orgánu, blíží svou povahou mnohem více závazného rozhodnutí než 
nezávaznému odbornému dobrozdání. Současně si však uvědomuji, že aktuální stav 
pracovnělékařských služeb v České republice činí z mnoha důvodů, na čele 
s přístupem státu k řešení a právní regulaci této problematiky, představu o „lékařích – 
úřednících“ vydávajících věcně i formálně správné „posudky – rozhodnutí“ notně 
nerealistickou.  

Spíše než soudy, řešící již 15 let „vrchol ledovce“ v podobě výstupů posuzování 
zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci, by se dle mého do celé věci měl vložit 
mnohem intenzivněji stát, a to projevením skutečné snahy o komplexní řešení 
problematiky pracovnělékařských služeb s takovou prioritou, jakou si vzhledem ke 
svému zásadnímu významu zaslouží. Součástí tohoto řešení by mělo být také 
nastavení jasného právního rámce pro vydávání lékařských posudků a jejich 
přezkumu, včetně přezkumu soudního.  

ZÁVĚR 

V souladu s přijatou divadelní terminologii lze na závěr tohoto krátkého 
příspěvku konstatovat, že v České republice pravděpodobně vstupujeme do dalšího 
                                                 
12 Tamtéž.  
13 Viz např. nález ÚS ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II.ÚS 566/05 či nález ÚS ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 566/07. 
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11 MIKYSKA, Martin. Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku. Práce a mzda, 2020, roč. 68, č. 3. In: ASPI 
[právní informační systém]. 
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ZÁVĚR 

V souladu s přijatou divadelní terminologii lze na závěr tohoto krátkého 
příspěvku konstatovat, že v České republice pravděpodobně vstupujeme do dalšího 
                                                 
12 Tamtéž.  
13 Viz např. nález ÚS ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II.ÚS 566/05 či nález ÚS ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 566/07. 
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dějství (patrně zdaleka nekončícího) představení o právní povaze lékařských posudků 
o zdravotní způsobilosti k práci, uvedeného pro někoho spíše kosmetickou, a pro 
jiného zásadní změnou jednoho odstavce jednoho paragrafu jednoho zákona. Hrozí 
tak další prohlubování právní nejistoty účastníků pracovněprávních vztahů, které dle 
mého názoru může definitivně ukončit pouze zákonodárce, jenž by měl v rámci 
komplexního řešení problematiky pracovnělékařských služeb přistoupit také 
k jasnému nastavení pravidel ohledně právní povahy a přezkumu předmětných aktů, 
a to způsobem reflektujícím jejich zcela stěžejní postavení v systému ochrany a 
bezpečnosti zdraví při práci.     
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Európsky rozmer bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci1 
 

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 
 

 

Abstrakt 

Napriek dôležitosti problematiky a jej vplyvu na právnu úpravu Slovenskej republiky 
sa úprave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v práve Európskej únie venuje len 
veľmi malá pozornosť. Cieľom predkladaného príspevku je poskytnúť stručný 
prehľad normotvorby Európskej únie v oblasti ochrany života a zdravia 
zamestnancov.  

Kľúčové slová: 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, smernica 89/391/EHS, podmienky na 
pracovisku, ochranné prostriedky, manipulácia s bremenami, nebezpečné pracovné 
materiály, organizácia pracovného času, ochrana mladých ľudí pri práci, ochrana 
tehotných žien a matiek 

Abstract 

Despite the importance of the issue and its impact on the legislation of the Slovak 
Republic, little attention is paid to the regulation of safety and health at work in the 
law of the European Union. The aim of this paper is to provide a brief overview of 
European Union legislation in the field of protection of life and health of employees. 

Keywords: 

health and safety at work, Directive 89/391/EEC, conditions at workplace, protective 
equipment, handling of loads, hazardous working materials, organization of working 
time, protection of young people at work, protection of pregnant women and mothers 

ÚVOD 

Právo Európskej únie chápe problém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podstatne širšie ako len ochranu života a zdravia a technickú bezpečnosť, a radí k 

                                                 
1 Vedecký príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0081/19 s názvom Európsky sociálny model 
a jeho tendencie, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
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nemu aj problematiku pracovného času a sociálnoprávnu ochranu osobitných 
kategórií zamestnancov.2 V dôsledku tejto skutočnosti je problematika úpravy 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci veľmi rozsiahla a je obsiahnutá v niekoľkých 
desiatkach prameňov. 

Právny základ úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na úrovni 
Európskej únie vychádza z ustanovenia článku 153 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“)3, ktorý splnomocňuje Európsky parlament a Radu 
prijímať vo forme smerníc minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so 
zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov 
smerujúce zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov. 

Deklarované ciele spočívajúce v podpore zlepšenia životných a pracovných 
podmienok by sa mali realizovať vo forme prijatia smerníc, ktoré zakotvia minimálne 
požiadavky so zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z 
členských štátov, pričom ZFEÚ ustanovuje tzv. zásadu zachovania práv, podľa ktorej 
sekundárna úprava práva Únie nesmie brániť žiadnemu členskému štátu, aby si 
ponechal alebo zaviedol prísnejšie ochranné opatrenia zlučiteľné so zakladajúcimi 
zmluvami.4 

Ďalší právny základ právnej úpravy pracovného času na úrovni EÚ predstavuje 
čl. 31 Charty základných práv EÚ5, podľa ktorého má každý pracovník právo na 
pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť. Toto 
právo je založené na smernici 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (ďalej len 
„smernica 89/391/EHS“)6. Tiež vychádza z článku 3 Európskej sociálnej charty a 
bodu 19 Charty základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, 
a pokiaľ ide o dôstojnosť pri práci, z článku 26 revidovanej Európskej sociálnej 
charty.7 Výraz „pracovné podmienky“ sa musí chápať v zmysle článku 156 ZFEÚ. 
To, že uvedené ustanovenie nepredstavuje len o proklamáciu, vyplýva z rozhodnutia 
Súdneho dvora EÚ v prípade CCOO8, podľa ktorého členské štáty musia 

                                                 
2 Porov. BARANCOVÁ, H.: Ochrana života a zdravia zamestnancov a nové technológie. In.: BARANCOVÁ, H. 
(ed.): Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Právne a psychologické aspekty. 
Praha: Leges, 2017. s. 13 
3 Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 47 – 390 
4 Porov. DOLOBÁČ, M.: Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2012. s. 115 
5 Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 389 – 405 
6 Ú. v. EÚ L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8 
7 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 273/2009 Z. z. o uzavretí Európskej sociálnej 
charty (revidovanej) 
8 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. mája 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras 
(CCOO) proti Deutsche Bank SAE, C-55/18, ECLI:EU:C:2019:402 
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zamestnancom skutočne poskytnúť priznané práva, a súčasne konkrétne zvolené 
spôsoby na zabezpečenie uplatnenia smerníc nemôžu zbaviť práva ich podstaty.9 
Z hľadiska systematického členenia možno právnu úprava EÚ v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci diferencovať na nasledujúce oblasti:  

 všeobecný rámec právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 pracovnú a zdravotnú ochranu, obsah ktorej tvoria požiadavky na 

zariadenia, označenia a bremená a iné zdravotné požiadavky 
na pracovné miesto  

 nebezpečné pracovné materiály (chemické, fyzikálne a biologické látky) 
 sociálna a pracovná ochrana pracovníkov vrátane ochrany špecifických 

skupín (úprava pracovného času, ochrana mladých ľudí pri práci, 
ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci osôb s dočasným pracovným 
pomerom, ochrana tehotných žien a čerstvých matiek). 

1 VŠEOBECNÝ RÁMEC ÚPRAVY BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVIA PRI PRÁCI V EÚ 

Ťažiskovú smernicu pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
predstavuje rámcová smernica Rady 89/391/EHS, ktorú možno všeobecne v rámci 
úniového práva považovať za ústavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. 
Smernica zavádza opatrenia na zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti 
zamestnancov pri práci tým, že stanovuje povinnosti ako zamestnávateľom,10 ako aj 
zamestnancom,11 s cieľom znížiť počet nehôd a chorôb z povolania na pracovisku. 

Smernica sa vzťahuje na všetky súkromné i verejné oblasti činnosti 
zamestnancov i keď mimo osobného rozsahu rámcovej smernice sú určité špecifické 
činnosti vo verejných službách, pri ktorých by smernica odporovala ich osobitnej 
povahe (napríklad armáda, polícia, záchranné činnosti pri katastrofách a pod.). Ak je 
možné ciele tejto smernice zosúladiť s charakterom týchto špecifických činností, i v 
týchto prípadoch musí byť zaručená – ak je to samozrejme možné – najväčšia 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

                                                 
9 Porov. KRIŽAN, V.: Evidencia pracovného času zamestnanca pracujúceho s informačnými technológiami. In: 
PICHRT, J., BOHÁČ, R., MORÁVEK, J. (eds.): Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 100-110. 
10 „Zamestnávateľom“ na účely smernice 89/391/EHS je akákoľvek osoba, ktorá má zamestnávateľský vzťah k inej 
osobe a zodpovedá za podnik. 
11 „Zamestnancom“ na účely smernice 89/391/EHS je akákoľvek osoba zamestnaná zamestnávateľom vrátane 
praktikantov a učňov, okrem domáceho služobníctva 
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Zamestnávateľ podľa smernice 89/391/EHS vykonáva opatrenia potrebné na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, vrátane prevencie ohrozenia 
pri práci a zabezpečovania informácií a školenia, ako aj zabezpečovanie potrebnej 
organizácie a prostriedkov na základe všeobecných princípov prevencie, ktorými sú: 

 vylúčenie rizík 

 vyhodnocovanie rizík, ktoré nie je možné vylúčiť 

 odstránenie rizík pri zdroji 
 prispôsobenie práce jednotlivcovi, najmä pri navrhovaní pracovísk, 

výbere pracovných prostriedkov a výbere pracovných a výrobných 
metód, najmä z hľadiska zmiernenia jednotvárnej práce a vopred určenej 
úkolovej práce a z hľadiska znižovania ich vplyvu na zdravie 

 prispôsobovanie sa technickému pokroku 

 nahradzovanie nebezpečných situácií bezpečnými alebo menej 
nebezpečnými 

 rozvíjanie celkovej súvislej preventívnej politiky, ktorá zahŕňa 
technológiu, organizáciu práce, pracovné podmienky, sociálne vzťahy a 
vplyv faktorov týkajúcich sa pracovného prostredia 

 uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred 
individuálnymi ochrannými opatreniami, a 

 poskytovanie primeraných inštrukcií zamestnancom. 

Smernica 89/391/EHS taktiež zamestnávateľom ukladá konkrétne povinnosti, 
ktorí tak: 

 musia zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, 
vrátane hodnotenia rizika, ktorému nemožno zabrániť, a predchádzania 
riziku, vytvorenia celkovej bezpečnostnej politiky a zabezpečenia 
vhodných školení pre personál 

 vymenujú osobu, ktorá je zodpovedná za predchádzanie rizikám pri práci 
 prijmú potrebné ochranné opatrenia týkajúce sa prvej pomoci, hasenia 

požiaru a evakuácie 

 posudzujú riziká, ktorým môžu byť vystavení určití zamestnanci a 
uisťujú sa, že boli zavedené potrebné ochranné opatrenia 

 poskytujú zamestnancom a/alebo ich zástupcom všetky potrebné 
informácie o možných rizikách pre zdravie a bezpečnosť a o opatreniach 
na ich predchádzanie 
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 konzultujú so zamestnancami a/alebo s ich zástupcami a zapájajú ich do 
všetkých diskusií o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, a nakoniec 

 sa uisťujú, že každý zamestnanec dostane primerané školenie zamerané 
na ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré je relevantné pre jeho prácu. 

Podľa smernice 89/391/EHS je aj každý zamestnanec podľa možností 
zodpovedný za ochranu vlastného zdravia a bezpečnosti a zdravia a bezpečnosti 
svojich kolegov. 

Osobitnú systematickú časť smernice 89/391/EHS tvoria povinnosti 
zamestnávateľa v oblasti školenia zamestnancov a informácií. Účasť zamestnancov 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zahŕňa nielen samo vypočutie 
zamestnávateľa, ale aj právo zamestnancov, resp. ich zástupcov predkladať návrhy. 
Informačnú povinnosť voči zamestnancom je zamestnávateľ povinný uskutočňovať 
nielen pri ich prijatí do zamestnania, ale aj pri ich preložení alebo inej zmene rozsahu 
pracovných úloh. Uvedenú povinnosť má zamestnávateľ aj v prípade zavedenia 
nových alebo zmeny doterajších pri práci používaných pracovných prostriedkov a pri 
zavedení novej technológie. Plnenie informačnej povinnosti voči zamestnancom musí 
byť prispôsobené vývoju rizikových faktorov a vzniku nových rizík pri práci a podľa 
potreby sa musí aj opakovať. Smernica 89/391/EHS rovnako stanovuje požiadavku, 
aby sa informačná povinnosť zamestnávateľa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci uskutočňovala v pracovnom čase zamestnancov. 

Podľa smernice 89/391/EHS sa každý zamestnanec má podľa svojho želania 
podrobiť pravidelnému lekárskemu vyšetreniu. Náklady na uskutočnenie tohto 
vyšetrenia by mal znášať zamestnávateľ. Na ochranu osobitne ohrozených rizikových 
skupín by zamestnávateľ mal prijať osobitné opatrenia na ich ochranu.  

Nakoniec smernica 89/391/EHS upravuje aj práva zamestnancov a ich 
zástupcov, ktoré možno rozčleniť na tri základné obsahové okruhy, a to: 

 prerokovanie a vypočutie zamestnancov, 
 právo zamestnancov predkladať návrhy, a 

 právo na školenie a vzdelávanie. 

2 PRÁVNA ÚPRAVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 
PRI PRÁCI V PRÁVE EÚ PODĽA ČIASTKOVÝCH OBLASTÍ 

Okrem rámcovej smernice Rady 89/391/EHS sa bol v EÚ prijatý súbor 
jednotlivých smerníc zameraných na osobitné aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, v ktorých sa vymedzuje spôsob posudzovania konkrétnych rizík a v 
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niektorých prípadoch sa stanovujú hraničné hodnoty pre isté látky alebo činidlá. 
Rámcová smernica sa však naďalej uplatňuje na všetky oblasti, vrátane tých, ktoré 
upravujú čiastkové smernice, ale ak jednotlivé smernice obsahujú prísnejšie a 
konkrétnejšie ustanovenia, majú osobitné ustanovenia prednosť.  

2.1     Podmienky na pracovisku 

Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku 
upravuje smernica Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych 
požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)12. Pracoviskom sa 
v zmysle smernice rozumie miesto určené na umiestnenie pracovných stanovíšť v 
priestoroch podniku a/alebo prevádzky a akékoľvek iné miesto v rámci podniku 
a/alebo prevádzky, na ktoré má zamestnanec prístup počas svojej práce. Na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, zamestnávateľ dohliada na to, aby: 

 dopravné trasy k núdzovým východom i samotné núdzové východy boli 
stále voľné a priechodné 

 bola vykonávaná technická údržba pracoviska, pracovných prostriedkov 
a zariadení, a aby všetky zistené závady, ktoré môžu mať vplyv na 
bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, boli čo najskôr odstránené 

 pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia boli pravidelne čistené na 
zabezpečenie primeranej úrovne hygieny, a nakoniec, aby 

 bezpečnostné prostriedky a zariadenia určené na prevenciu alebo 
vylúčenie nebezpečenstiev boli pravidelne udržiavané a kontrolované. 

Zamestnanci a/alebo ich zástupcovia musia byť informovaní o všetkých 
opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ktoré sa majú 
prijať. 

Konkrétnejšie požiadavky na pracovisko sú ďalej predmetom viacerých 
čiastkových smerníc, napríklad: 

 smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne 
sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle článku 
16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)13 

                                                 
12 Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 1 – 12 
13 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 6 – 22 
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12 Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 1 – 12 
13 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 6 – 22 
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 smernica Rady 92/91/EHS z 3. novembra 1992 o minimálnych 
požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v 
ťažbovom vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle 
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)14 

 smernica Rady 92/104/EHS z 3. decembra 1992 o minimálnych 
požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v 
povrchovom a podzemnom ťažobnom priemysle (dvanásta samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)15 

 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 
2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne 
výbušnej atmosfére16 

 smernica Rady 93/103/ES z 23. novembra 1993 o minimálnych 
požiadavkách pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na palube 
rybárskych plavidiel (trinásta samostatná smernica v zmysle článku 16 
ods. 1 smernice 89/391/EHS)17, alebo 

 smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku 
starostlivosť na palubách plavidiel.18 

2.1.1. Zabezpečenie zdravotných a bezpečnostných označení na  
pracovisku 

S cieľom vytvoriť systém v oblasti bezpečnostných označení, ktoré slúžia na 
zníženie rizika nehôd pri práci a chorôb z povolania bola prijatá Smernica Rady 
92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných 
a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 
16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)19. 

V smernici sa stanovujú minimálne požiadavky súvisiace so zdravotnými a 
bezpečnostnými označeniami pri práci, ktoré sa týkajú sa napr. umiestnenia a 
označenia nádob a potrubí, protipožiarneho zariadenia, určitých dopravných trás, 
svetelných označení a akustických signálov, ako aj zavedenia vhodnej slovnej 
komunikácie a ručnej signalizácie. Smernica sa však nevzťahuje na označenia 

                                                 
14 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8 
15 Ú. v. ES L 404, 31.12.1992, s. 10 – 25 
16 Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309 – 356 
17 Ú. v. ES L 307, 13.12.1993, s. 1 – 17 
18 Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19 - 36 
19 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23 – 42 
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nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a/alebo zariadení uvádzaných na trh, ak 
sa na ne konkrétne neodvolávajú iné ustanovenia Európskej únie, ani na označenia 
používané na riadenie cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej alebo 
leteckej dopravy. 

V zmysle smernice zamestnávatelia musia zaistiť bezpečnostné označenia tam, 
kde sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť preventívnymi 
opatreniami alebo postupmi používanými pri organizácii práce. Tam, kde je to 
vhodné, sa môžu vnútri spoločností alebo podnikov umiestniť označenia používané v 
cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej a leteckej doprave. 

Zamestnanci musia byť tiež informovaní o opatreniach, ktoré sa prijmú a musí 
im byť poskytnutá vhodná odborná príprava a pokyny. Takisto sa musia uskutočňovať 
porady so zamestnancami a musí im byť umožnené zapájať sa do záležitostí, na ktoré 
sa smernica vzťahuje. 

2.2 Používanie osobných ochranných prostriedkov 

Minimálne požiadavky na osobné ochranné prostriedky, ktoré používajú 
zamestnanci pri práci upravuje smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných 
ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v 
zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS).20 

Osobnými ochrannými prostriedkami sú všetky prostriedky určené na nosenie 
alebo držanie zamestnancom, aby sa chránil pred rizikom alebo rizikami, ktoré by 
mohli ohroziť jeho bezpečnosť alebo zdravie pri práci, ako aj všetky doplnky alebo 
príslušenstvo určené na používanie na tento účel. Z tejto definície sú vylúčené 
niektoré ochranné prostriedky, ako napr. prostriedky pre núdzové a záchranné služby, 
športová výstroj, príp. prostriedky pre sebaobranu alebo odstrašovanie. 

Osobné ochranné prostriedky sa musia používať vtedy, ak nie je možné vyhnúť 
sa rizikám alebo dostatočne ich obmedziť technickými kolektívnymi ochrannými 
opatreniami alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce. 
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť osobné ochranné prostriedky bezplatne a musí 
zabezpečiť aj ich dobrý prevádzkový stav a uspokojivé hygienické podmienky ich 
potrebnou údržbou, opravami a výmenou. Pred výberom osobných ochranných 
prostriedkov je potrebné, aby zamestnávateľ vyhodnotil, či osobné ochranné 

                                                 
20 Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 18 – 28 
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14 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8 
15 Ú. v. ES L 404, 31.12.1992, s. 10 – 25 
16 Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309 – 356 
17 Ú. v. ES L 307, 13.12.1993, s. 1 – 17 
18 Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19 - 36 
19 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23 – 42 
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20 Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 18 – 28 
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prostriedky, ktoré zamýšľa používať, vyhovujú požiadavkám stanovených smernicou. 
Toto hodnotenie zahŕňa aj analýzu a hodnotenie rizík, ktorým nemožno zabrániť iným 
spôsobom. 

Smernica zaväzuje členské štáty zabezpečiť, aby sa stanovili všeobecné 
pravidlá pre používanie osobných ochranných prostriedkov a/alebo pravidlá pre tie 
prípady a situácie, v ktorých zamestnávateľ musí poskytnúť osobné ochranné 
prostriedky, zohľadňujúc pritom právne predpisy Únie o voľnom pohybe takýchto 
prostriedkov. Tieto pravidlá označujú najmä okolnosti alebo rizikové situácie, v 
ktorých, rešpektujúc prednosti kolektívnych ochranných opatrení, je používanie 
osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné. 

Zamestnanci a/alebo ich zástupcovia musia byť informovaní o všetkých 
opatreniach, ktoré sa majú vykonať vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov pri používaní osobných ochranných prostriedkov zamestnancami pri 
práci. 

Požiadavky na návrh a výrobu osobných ochranných prostriedkov (prostriedky 
navrhnuté a vyrobené na nosenie alebo držanie osobou na ochranu pred jedným alebo 
viacerými rizikami ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnosť uvedenej osoby) 
ustanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 
2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 
89/686/EHS21). Cieľom požiadaviek je zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia 
používateľov a umožniť predaj a používanie prostriedkov v EÚ. Osobné ochranné 
prostriedky sa môžu predávať a používať iba v prípade, ak: 

 sú v súlade s nariadením, riadne udržiavané a používané na účel, na ktorý 
sú určené, najmä s prílohou II, v ktorej sa vymedzujú základné 
požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia;  

 neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku. 

Výrobcovia osobných ochranných prostriedkov musia:  

 zaistiť, aby sa osobné ochranné prostriedky navrhovali a vyrábali podľa 
tohto nariadenia;  

 podrobiť každý osobné ochranné prostriedky príslušnému postupu 
posudzovania zhody;  

                                                 
21 Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51 – 98 
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 viesť príslušnú technickú dokumentáciu a vyhlásenie EÚ o zhode po 
dobu 10 rokov;  

 vykonávať skúšku na základe vzorky osobných ochranných prostriedkov 
a prípadne viesť register sťažností, nevyhovujúcich osobných 
ochranných prostriedkov a osobných ochranných prostriedkov 
stiahnutých od používateľa;  

 na obale osobných ochranných prostriedkov alebo v sprievodnom 
dokumente uvádzať údaje, ako je registrované obchodné meno a ich 
poštová adresa;  

 poskytnúť ľahko zrozumiteľný návod na používanie a bezpečnostné 
pokyny;  

 bezprostredne informovať vnútroštátne orgány v prípade, ak osobné 
ochranné prostriedky predstavuje riziko. 

2.3 Používanie pracovných prostriedkov 

Používanie pracovných prostriedkov je predmetom smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/104/ES zo 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi 
pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 
89/391/EHS).22  

Pracovným prostriedkom sa rozumie akýkoľvek stroj, prístroj, nástroj alebo 
zariadenie, ktoré sa používa pri práci, jeho používaním potom každá činnosť týkajúca 
sa pracovného prostriedku ako zapínanie alebo vypínanie, používanie, preprava, 
oprava, prestavba, údržba a starostlivosť, vrátane čistenia. 

Na základe tejto smernice je zamestnávateľ povinný vykonať potrebné 
opatrenia, aby pracovné prostriedky poskytnuté zamestnancom v podniku alebo v 
prevádzke boli pre príslušnú prácu vhodné, alebo aby sa účelne prispôsobili tak, že 
pri ich používaní bude zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov. Rovnako 
je zamestnávateľ povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovné prostriedky 
počas celej doby používania prostredníctvom primeranej údržby boli na úrovni 
zodpovedajúcej požiadavkám ustanovených v prílohe smernice. Okrem toho je 
zamestnávateľ povinný:  

                                                 
22 Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 5 – 19 
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opatrenia, aby pracovné prostriedky poskytnuté zamestnancom v podniku alebo v 
prevádzke boli pre príslušnú prácu vhodné, alebo aby sa účelne prispôsobili tak, že 
pri ich používaní bude zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov. Rovnako 
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22 Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 5 – 19 
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 zaistiť, aby poverené osoby vykonali počiatočnú kontrolu (po 
nainštalovaní a pred prvým použitím) a kontrolu po nainštalovaní na 
novom mieste tam, kde bezpečnosť pracovných prostriedkov závisí od 
podmienok inštalácie 

 zabezpečiť, že pracovné prostriedky boli správne nainštalované a 
správne fungujú 

 na účely zabezpečenia zachovania podmienok bezpečnosti a ochrany 
zdravia a včasného odhalenia a nápravy zhoršeného stavu zaistiť, aby 
pracovné prostriedky vystavené podmienkam, ktoré zapríčiňujú 
zhoršovanie ich stavu, čím môžu spôsobiť nebezpečenstvo, podliehali: 

• pravidelným kontrolám a ak je to vhodné, preskúšaniu 
oprávnenými osobami v zmysle vnútroštátneho práva alebo praxe, 

• osobitným kontrolám oprávnenými osobami v zmysle 
vnútroštátneho práva alebo praxe vždy, keď sa vyskytujú 
výnimočné okolnosti, ako úpravy, nehody, prírodné javy alebo 
dlhšie prestávky vo využívaní zariadenia, ktoré môžu ohroziť 
bezpečnosť pracovných prostriedkov 

 vykonať potrebné opatrenia, ak je používanie pracovného prostriedku 
spojené s možným osobitným ohrozením bezpečnosti a zdravia 
zamestnancov, aby: 

• pracovný prostriedok používali len ním poverené osoby, 

• v prípade opravy, prestavby, údržby alebo starostlivosti 
vykonávali takúto prácu len na to oprávnení zamestnanci 

 vykonať potrebné opatrenia, aby: 
• zamestnancom, boli k dispozícii primerané informácie a ak je to 

vhodné, návody na obsluhu pracovných prostriedkov používaných 
pri práci, 

• zamestnanci poverení používaním pracovných prostriedkov boli 
primerane vyškolení vo vzťahu k nebezpečenstvám, ktoré sú 
spojené s ich používaním. 

Pri uplatňovaní minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnávateľ mal v plnej miere vziať do úvahy držanie tela a polohu zamestnancov 
pri používaní pracovných prostriedkov a ergonomické zásady. Pri výbere 
používaných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný prihliadať na 
osobitné podmienky a druh práce, na nebezpečenstvá existujúce v podniku alebo v 
prevádzke, najmä na pracovisku, pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov alebo na 
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akékoľvek nebezpečenstvá, ktoré dodatočne vyplývajú z používania daných 
pracovných prostriedkov. Ak nie je možné v plnom rozsahu zaistiť bezpečnosť a 
ochranu zdravia zamestnancov pri používaní pracovných prostriedkov, zamestnávateľ 
je povinný vykonať vhodné opatrenia, aby nebezpečenstvo čo najviac znížil. 

2.4 Ručná manipulácia s bremenami spojená s rizikom 

Manipuláciu s bremenami upravuje smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 
1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej 
manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia 
chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 
89/391/EHS)23. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby zamestnanci boli chránení 
pred rizikami súvisiacimi s ručnou manipuláciou s bremenami,24 a to najmä tým, že 
sa ustanovia požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s 
bremenami, pri ktorej zamestnancom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta. 

Podľa smernice by zamestnávatelia mali urobiť všetko pre to, aby sa vyhli 
potrebe ručnej manipulácie s bremenami zo strany zamestnancov. Ak nie je možné 
vyhnúť sa ručnej manipulácii, zamestnávateľ je povinný zmeniť spôsob organizácie 
práce alebo poskytnúť zamestnancovi prostriedky na zníženie rizika, pričom: 

 zorganizuje pracoviská tak, aby sa manipulácia uskutočňovala čo 
najbezpečnejšie 

 podľa možností vopred posúdi zdravotné a bezpečnostné podmienky 
daného typu práce, a najmä charakteristiku bremien 

 vylúči alebo zníži riziko najmä poškodenia chrbta tak, že vyvinie všetko 
možné úsilie, s prihliadnutím na pracovné prostredie a činnosť 

 zabezpečí, aby boli zamestnanci informovaní o hmotnosti a rozložení 
hmotnosti bremena, a 

 zabezpečí, aby sa zamestnancom poskytli školenia, porady a účasť na 
manipulácii s bremenami a aby vedeli o možných rizikách.  

2.5 Práca so zobrazovacími jednotkami 

Realizovať minimálne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci so zobrazovacími jednotkami má za cieľ smernica Rady 90/270/EHS z 29. mája 

                                                 
23 Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 9 – 13 
24 Ručnou manipuláciou s bremenami sa rozumie každá preprava alebo podopieranie bremena vrátane zdvíhania, 
ukladania, posúvania, ťahania, nosenia alebo pohybovania bremena, ktoré predstavuje riziko najmä poškodenia 
chrbta. 
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23 Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 9 – 13 
24 Ručnou manipuláciou s bremenami sa rozumie každá preprava alebo podopieranie bremena vrátane zdvíhania, 
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1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so 
zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice 89/391/EHS)25. V aplikačnej praxi musí zamestnávateľ osobitne dbať na 
problematiku práce so zobrazovacími jednotkami najmä pri výkone tzv. telepráce.26 
Smernica obsahuje jednotlivé ustanovenia, ktoré majú doplniť všeobecné ustanovenia 
smernice 89/391/EHS, nevzťahuje sa však napríklad na kabíny vodičov alebo kabíny 
pre obsluhu vozidiel alebo strojného zariadenia; počítačové systémy v dopravných 
prostriedkoch, počítačové systémy určené predovšetkým pre verejné používanie, 
prenosné systémy dočasne používané na pracovnom stanovišti; kalkulačky, 
registračné pokladne a akékoľvek zariadenia, ktoré majú malé dátové alebo meracie 
displeje potrebné na priame použitie zariadenia. Zamestnávateľ je v záujme 
zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov povinný: 

 vykonávať analýzu pracovných stanovíšť s cieľom vyhodnotiť 
podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia a uviesť ich do súladu s 
požiadavkami smernice uvedenými v jej prílohe 

 informovať, konzultovať a vyškoliť zamestnancov, ak ide o opatrenia 
spojené s ich zdravím a bezpečnosťou 

 plánovať činnosti zamestnanca tak, aby bola počas pracovného času jeho 
práca so zobrazovacou jednotkou pravidelne prerušovaná prestávkami 
alebo inými činnosťami, ktoré znížia pracovné zaťaženie prácou so 
zobrazovacou jednotkou. 

Zamestnanci naopak majú právo na primerané vyšetrenie očí a zraku osobou s 
príslušnou kvalifikáciou: 

 pred začatím práce s použitím obrazovky 

 v následných pravidelných intervaloch a 

 v prípade zrakových problémov, ktoré môžu byť spôsobené prácou s 
obrazovkou. 

2.6 Nebezpečné pracovné materiály 

V oblasti nebezpečných pracovných materiálov bolo prijatých viacero smerníc 
zameraných na ochranu pred azbestom, elektromagnetickými poľami, hlukom, 
vibráciami, výbušným prostredím, chemickými látkami, ionizujúcim žiarením, 
optickým žiarením umelého pôvodu, karcinogénnymi a biologickými látkami. Ide 
najmä o: 

                                                 
25 Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 14 – 18 
26 Porov. BARANCOVÁ, H.: Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha: Leges, 2017. s. 45 
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 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 
o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom 
karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v 
zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS)27 

 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 
2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením 
biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle 
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)28 

 smernicu Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými 
faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 
1 smernice 89/391/EHS)29 

 smernicu európskeho parlamentu a Rady 1999/92/ES zo 16. decembra 
1999 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím (15. 
samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), 
implementovanú do právneho poriadku SR prostredníctvom nariadenia 
vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí30 

 smernicu 2002/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002 o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 
vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením 
fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle 
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)31 

 smernicu 2003/10/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 
ods. 1 smernice 89/391/EHS)32 

 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa 
vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov 

                                                 
27 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50 – 76 
28 Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21 – 45 
29 Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11 – 23 
30 Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 57 – 64 
31 Ú. v. ES L 177, 6.7.2002, s. 13 – 20 
32 Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 38 – 44 
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vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením 
fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle 
článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)31 

 smernicu 2003/10/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 
ods. 1 smernice 89/391/EHS)32 

 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa 
vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov 

                                                 
27 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50 – 76 
28 Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21 – 45 
29 Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11 – 23 
30 Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 57 – 64 
31 Ú. v. ES L 177, 6.7.2002, s. 13 – 20 
32 Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 38 – 44 
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(umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 
ods. 1 smernice 89/391/EHS)33 

 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa 
vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 
ods. 1 smernice 89/391/EHS)34 

 smernicu Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa 
stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred 
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia35, 
alebo 

 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 
2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu 
pri práci.36 

2.7 Organizácia pracovného času 

Problematika pracovného času je upravená viacerými smernicami, z ktorých 
možno na tomto mieste uviesť najmä smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného 
času,37 ktorá stanovuje všeobecné minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky 
na úpravu pracovného času. Okrem iného sa zaoberá dennou dobou odpočinku, 
prestávkami v práci, odpočinkom v týždni, dovolenkou za kalendárny rok a 
niektorými aspektmi nočnej práce a práce na zmeny. 

Medzi najdôležitejšie pojmy upravené smernicou 2003/88/ES patrí pojem 
pracovný čas. Podľa smernice 2003/88/ES je pracovným časom akýkoľvek čas, počas 
ktorého zamestnanec pracuje podľa pokynov zamestnávateľa a vykonáva svoju 
činnosť alebo povinnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo 
praxou. Môžeme povedať, že zamestnanec v zmysle tejto definície nezodpovedá 
zamestnávateľovi za pracovný úspech, ale zaväzuje sa počas pracovného času na 
poskytovanie pracovného výkonu podľa požiadaviek zamestnávateľa. To súvisí alebo 
to vyplýva zo samotnej povahy pracovného pomeru, v ktorom zamestnávateľ nesie 
riziko vykonávanej práce. Zároveň pojem pracovný čas je potrebné chápať ako 

                                                 
33 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 38 – 59 
34 Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013, s. 1 – 21 
35 Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1 – 73 
36 Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28 – 36 
37 Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9 – 19 

 

113 
 

protiklad k času odpočinku, pričom oba pojmy sa navzájom vylučujú.38 Dobu 
odpočinku totiž smernica 2003/88/ES definuje ako akýkoľvek čas, ktorý nie je 
pracovným časom. Smernica 2003/88/ES v nadväznosti na to primeraný odpočinok 
chápe ako pravidelný čas odpočinku zamestnancov, ktorý je vyjadrený v jednotkách 
času, a ktorý je dostatočne dlhý a nepretržitý, aby sa zabezpečilo, že v dôsledku 
vyčerpania alebo iného nepravidelného rozvrhnutia práce nespôsobia úraz ani sebe, 
ani svojim spolupracovníkom alebo iným osobám, a že si ani krátkodobo nepoškodia 
zdravie. S ohľadom na základný účel smernice, ktorým je účinná ochrana bezpečnosti 
a zdravia zamestnancov, musia mať títo zamestnanci nárok na primeranú dobu 
odpočinku, ktorá má umožniť dotknutým osobám zotaviť sa z únavy spôsobenej 
prácou, a tiež pôsobiť preventívne proti narušeniu bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov, ktoré môže spôsobiť nahromadenie období práce bez nevyhnutného 
odpočinku.39 

Vymedzenie pojmov pracovný čas a doba odpočinku sa používa len pre účely 
smernice 2003/88/ES a v zmysle smernice sa nemôžu vykladať z hľadiska 
požiadaviek rôznych právnych úprav členských štátov, ale predstavujú autonómne 
pojmy práva EÚ, ktoré je potrebné definovať na základe objektívnych znakov a pri 
zohľadnení systému a cieľa tejto smernice.40 

Okrem toho smernica uvádza, že členské štáty sú povinné prijať nevyhnutné 
opatrenia, aby každý zamestnanec mal nárok na: 

 minimálny denný odpočinok trvajúci 11 po sebe nasledujúcich hodín v 
priebehu 24 hodín, 

 nárok na prestávku na odpočinok pri pracovnom čase dlhšom ako šesť 
hodín, 

 minimálny neprerušovaný odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín a navyše 
jedenásťhodinový denný odpočinok, 

 maximálnu dĺžku pracovného času 48 hodín vrátane práce nadčas, a 
 platenú dovolenku za kalendárny rok v trvaní najmenej štyroch týždňov. 

                                                 
38 rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. decembra 2005, Dellas a i., C-14/04, ECLI:EU:C:2005:728, bod 42 a 
uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 11. januára 2007, Vorel, C-437/05, ECLI:EU:C:2007:23, bod 24. 
39 Pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1996, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti 
Rade Európskej únie, C-84/94, ECLI:EU:C:1996:431, bod 41, rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2003, Jaeger, 
C-151/02, ECLI:EU:C:2003:437, bod 92 a Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. októbra 2010, Union 
syndicale Solidaires Isère, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612, bod 37. 
40 Porov. BARANCOVÁ, H.: Práva zamestnancov Európskej únie. Praha: Leges, 2016, s. 201. 
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33 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 38 – 59 
34 Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013, s. 1 – 21 
35 Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1 – 73 
36 Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28 – 36 
37 Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9 – 19 
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38 rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. decembra 2005, Dellas a i., C-14/04, ECLI:EU:C:2005:728, bod 42 a 
uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 11. januára 2007, Vorel, C-437/05, ECLI:EU:C:2007:23, bod 24. 
39 Pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1996, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti 
Rade Európskej únie, C-84/94, ECLI:EU:C:1996:431, bod 41, rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2003, Jaeger, 
C-151/02, ECLI:EU:C:2003:437, bod 92 a Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. októbra 2010, Union 
syndicale Solidaires Isère, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612, bod 37. 
40 Porov. BARANCOVÁ, H.: Práva zamestnancov Európskej únie. Praha: Leges, 2016, s. 201. 
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2.8 Ochrana tehotných žien a čerstvých matiek 

K prameňom, ktorých cieľom je zabezpečiť sociálnoprávnu ochranu 
zamestnancov patrí smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení 
na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok 
a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS).41 Ochrana podľa 
smernice, ako už vyplýva aj z jej názvu, patrí tehotným ženám,42 ženám krátko po 
pôrode,43 a ženám, ktoré dojčia.44 Od členských štátov sa v ich prípade vyžaduje, aby 
zamestnávateľov a zamestnankyne informovali o usmerneniach Komisie v súvislosti 
s rizikami pre zdravie a bezpečnosť pri práci, ktoré pre nich predstavujú nebezpečné 
látky a výrobné procesy. Po zistení rizík sa od zamestnávateľov vyžaduje, aby prijali 
opatrenia na ochranu dotknutých tehotných žien napr. presunutím na iné miesto alebo 
udelením dovolenky. V prípade udelenia dovolenky musí zamestnávateľ zaručiť 
zamestnanecké práva a vyplácanie primeranej dávky ako kompenzáciu za stratu 
príjmu. 

Tehotné zamestnankyne nie sú povinné pracovať v nočných zmenách po 
predložení lekárskeho potvrdenia. Počas pracovného času tiež môžu podstupovať 
predpôrodné lekárske prehliadky bez straty mzdy.  

V smernici sa tiež ustanovuje materská dovolenka v trvaní 14 týždňov, pričom 
2 týždne sa musia vyčerpať ešte pred pôrodom a zákaz prepustenia zo zamestnania z 
dôvodu otehotnenia či materstva. 

2.9 Ochrana mladých ľudí pri práci 

S cieľom zaistiť zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti mladých ľudí pri práci 
bola prijatá smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri 
práci45. Uvedená smernica sa vzťahuje na všetkých mladých ľudí do 18 rokov, ktorí 
majú pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer, ako ich vymedzuje platné právo 
členského štátu a/alebo ich upravuje platné právo členského štátu. Členské štáty môžu 
ustanoviť, že táto smernica sa nebude uplatňovať na príležitostnú alebo krátkodobú 

                                                 
41 Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1 – 7 
42 Podľa smernice ide o zamestnankyňu, ktorá svojho zamestnávateľa informovala o svojom stave v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou. 
43 Podľa smernice je takou žena, ktorá je krátko po pôrode v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo 
vnútroštátnej praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a/alebo praxou. 
44 Podľa smernice ide o ženu, ktorá dojčí dieťa v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo vnútroštátnej 
praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a/alebo praxou. 
45 Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12 – 20 
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prácu vykonávanú v rámci domácej služby v súkromnej domácnosti alebo na prácu v 
rodinnom podniku, ak sa nepovažuje za prácu, ktorá by mohla byť na ujmu, poškodiť 
alebo ohroziť mladých ľudí. 

Smernica zaväzuje členské štáty prijať potrebné opatrenia na zákaz detskej 
práce a zabezpečiť, aby práca mladistvých podliehala prísnej kontrole a ochrane podľa 
podmienok stanovených v smernici. A i keď hlavným cieľom smernice je síce zakázať 
zamestnávanie detí, členským štátom za určitých podmienok umožňuje ustanoviť, že 
zákaz zamestnávania detí sa nevzťahuje na: 

 deti zamestnané na účely výkonu kultúrnych, umeleckých, športových 
alebo reklamných činností, pričom toto zamestnanie podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu príslušným orgánom v každom 
jednotlivom prípade 

 deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a pracujú v podniku v rámci systému 
teoretickej a/alebo odbornej prípravy alebo v rámci stáže pod 
podmienkou, že sa táto práca vykonáva v súlade s podmienkami 
stanovenými príslušným orgánom 

 deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a vykonávajú inú ľahkú prácu, ako je 
práca uvedená v prvom bode; ľahkú prácu môžu vykonávať aj deti vo 
veku od 13 rokov určitý obmedzený počet hodín týždenne v kategórii 
prác vymedzených vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Smernica takisto obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú všeobecných povinností 
zamestnávateľov, ako je ochrana zdravia a bezpečnosti mladých ľudí pri práci, 
posudzovanie rizík pre mladých ľudí súvisiacich s ich prácou, posudzovanie a 
monitorovanie zdravia mladých ľudí, informovanie mladých ľudí a zákonných 
zástupcov detí o možných rizikách pre zdravie a bezpečnosť a druhov zamestnania, 
ktoré mladí ľudia nesmú vykonávať, ako je napríklad práca, ktorá presahuje fyzické a 
psychické schopnosti mladých ľudí či práca, pri ktorej sú vystavení škodlivému 
pôsobeniu nebezpečných látok. Napokon, smernica obsahuje ustanovenia o 
pracovnom čase, nočnej práci, dobe odpočinku, ročnej dovolenke a prestávkach na 
odpočinok. 

2.10 Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci zamestnancov v 
pracovnoprávnom vzťahu na dobu určitú 

Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu 
zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným 
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41 Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1 – 7 
42 Podľa smernice ide o zamestnankyňu, ktorá svojho zamestnávateľa informovala o svojom stave v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou. 
43 Podľa smernice je takou žena, ktorá je krátko po pôrode v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo 
vnútroštátnej praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a/alebo praxou. 
44 Podľa smernice ide o ženu, ktorá dojčí dieťa v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo vnútroštátnej 
praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a/alebo praxou. 
45 Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12 – 20 
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prácu vykonávanú v rámci domácej služby v súkromnej domácnosti alebo na prácu v 
rodinnom podniku, ak sa nepovažuje za prácu, ktorá by mohla byť na ujmu, poškodiť 
alebo ohroziť mladých ľudí. 
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podmienok stanovených v smernici. A i keď hlavným cieľom smernice je síce zakázať 
zamestnávanie detí, členským štátom za určitých podmienok umožňuje ustanoviť, že 
zákaz zamestnávania detí sa nevzťahuje na: 

 deti zamestnané na účely výkonu kultúrnych, umeleckých, športových 
alebo reklamných činností, pričom toto zamestnanie podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu príslušným orgánom v každom 
jednotlivom prípade 

 deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a pracujú v podniku v rámci systému 
teoretickej a/alebo odbornej prípravy alebo v rámci stáže pod 
podmienkou, že sa táto práca vykonáva v súlade s podmienkami 
stanovenými príslušným orgánom 

 deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a vykonávajú inú ľahkú prácu, ako je 
práca uvedená v prvom bode; ľahkú prácu môžu vykonávať aj deti vo 
veku od 13 rokov určitý obmedzený počet hodín týždenne v kategórii 
prác vymedzených vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Smernica takisto obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú všeobecných povinností 
zamestnávateľov, ako je ochrana zdravia a bezpečnosti mladých ľudí pri práci, 
posudzovanie rizík pre mladých ľudí súvisiacich s ich prácou, posudzovanie a 
monitorovanie zdravia mladých ľudí, informovanie mladých ľudí a zákonných 
zástupcov detí o možných rizikách pre zdravie a bezpečnosť a druhov zamestnania, 
ktoré mladí ľudia nesmú vykonávať, ako je napríklad práca, ktorá presahuje fyzické a 
psychické schopnosti mladých ľudí či práca, pri ktorej sú vystavení škodlivému 
pôsobeniu nebezpečných látok. Napokon, smernica obsahuje ustanovenia o 
pracovnom čase, nočnej práci, dobe odpočinku, ročnej dovolenke a prestávkach na 
odpočinok. 

2.10 Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci zamestnancov v 
pracovnoprávnom vzťahu na dobu určitú 

Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu 
zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným 
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pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom46 bola prijatá 
s cieľom uviesť predpisy na zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov s 
dočasným pracovným pomerom47 alebo s pracovným pomerom na dobu určitú48 a to 
tak, aby bola zosúladená s ochranou poskytovanou ostatným zamestnancom. Na 
uvedených zamestnancov sa plne vzťahuje rámcová smernica Rady 89/391/EHS, no 
smernica 91/383/EHS ju dopĺňa v nasledujúcich oblastiach: 

‒ informácie a školenia 
• pred začatím pracovnej činnosti by mali byť zamestnanci s dočasným 

pracovným pomerom informovaní o všetkých pracovných rizikách, a 
predovšetkým o osobitnej odbornej kvalifikácii alebo zručnosti alebo 
osobitnom zdravotnom sledovaní, ktoré sa požadujú 

• všetkým zamestnancom by sa malo poskytnúť dostatočné vzdelanie 
primerané ich práci a prispôsobené ich úrovni kvalifikácie a praxe 

‒ osobitné zdravotné sledovanie 
• ak je práca zvlášť nebezpečná pre bezpečnosť alebo zdravie 

zamestnancov s dočasným pracovným pomerom alebo si vyžaduje 
osobitné zdravotné sledovanie, krajiny EÚ majú možnosť zakázať 
využívanie týchto zamestnancov. Ak sa zamestnanci s dočasným 
pracovným pomerom využívajú na takúto prácu, zamestnávateľ je 
povinný poskytnúť primerané osobitné zdravotné sledovanie, ktoré môže 
prípadne pokračovať aj po skončení obdobia zamestnania  

‒ služby ochrany bezpečnosti a zdravia 
• služby ochrany bezpečnosti a zdravia v rámci organizácie musia byť 

informované o každom pridelení zamestnancov s dočasným pracovným 
pomerom 

‒ zamestnávateľské podniky a agentúry 

• ak zamestnancov s dočasným pracovným pomerom poskytuje agentúra 
alebo iný zamestnávateľský podnik, agentúra musí byť informovaná o 
požadovaných kvalifikáciách a špecifických vlastnostiach pracovného 
miesta a príslušní zamestnanci musia byť o týchto skutočnostiach 
informovaní 

                                                 
46 Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 19 – 21 
47 Pod dočasným pracovným pomerom smernica rozumie pracovnú zmluvu medzi dočasným zamestnávateľským 
podnikom, ako je napríklad agentúra, a zamestnancom, s cieľom výkonu úlohy v rámci organizácie pod jeho 
dohľadom. 
48 Ide o pracovnú zmluvu uzatvorenú medzi zamestnávateľom a zamestnancom na určitú dobu alebo na účel splnenia 
určitej úlohy. 
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• organizácia, ktorá zamestnáva zamestnanca s dočasným pracovným 
pomerom, je však zodpovedná za pracovné podmienky spojené s 
bezpečnosťou, hygienou a zdravím. 

ZÁVER 

Predchádzanie rizikám pri výkone práce, podpora zdravia a bezpečnosti 
zamestnancov a ochrana zamestnancov na pracovisku sú kľúčom k zlepšeniu 
pracovných podmienok, čím sa chráni nielen zdravie zamestnancov, ale je s tým 
spojený aj sociálny a ekonomický prínos ako pre dotknutého zamestnanca, tak i pre 
spoločnosť ako celok. Preto by bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci mali patriť 
k základným záujmom spoločnosti. Uvedenú skutočnosť podčiarkuje aj článok 31 
ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého možno pracovné 
podmienky, ktoré zohľadňujú zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť považovať za 
základné právo pracujúcich. Aj preto právo Európskej únie venuje tejto oblasti širokú 
pozornosť, keďže vymedzuje nielen všeobecný rámec právnej úpravy bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ale zameriava sa aj na pracovnú a zdravotnú ochranu – 
vrátene požiadaviek na zariadenia, označenia a bremená a iné zdravotné požiadavky 
na pracovné miesto, na nebezpečné pracovné materiály a sociálnu a pracovnú ochranu 
pracovníkov vrátane ochrany špecifických skupín. 
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Abstrakt 

Autor sa zaoberá problematikou pracovnoprávnych následkov dlhodobej straty 
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu a choroby 
z povolania, ktoré môžu v súčasnosti vznikať aj v dôsledku zdravotných rizík 
spojených s využívaním nových technológií. Inštitúty nadväzujúce na dlhodobú stratu 
zdravotnej spôsobilosti a chorobu z povolania autor skúma z hľadiska ich vzájomných 
väzieb v právnej praxi. Autor sa zaoberá otázkou, akým spôsobom dlhodobá strata 
zdravotnej spôsobilosti a choroba z povolania ovplyvňujú ďalší obsah a existenciu 
pracovnoprávnych vzťahov. 

Kľúčové slová: 

zdravotná spôsobilosť, choroba z povolania, nové technológie, preradenie na inú 
prácu, skončenie pracovného pomeru, odstupné 

Abstract 

The author deals with problems of labour law consequences of a long-term loss of 
health capacity and occupational disease, which in the present may arise because of 
health risks associated with the use of new technologies. Legal institutions, which 
follow the long-term loss of health capacity and occupational disease, are examined 
by the author in terms of their relationships in legal practice. The author deals with 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku 
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a grantového projektu VEGA č. 1/0790/20 Ochrana zamestnanca 
v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti a riziká. 
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the problem of how the long-term loss of health capacity and occupational disease 
affect the further content and existence of labour law relationships. 
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ÚVOD 

Zamestnanec má podľa Čl. 3 základných zásad zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ alebo 
„ZP“) právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň je 
zamestnanec podľa Čl. 5 základných zásad Zákonníka práce povinný riadne plniť 
svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, medzi ktoré patrí 
predovšetkým povinnosť podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne 
podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu 
(§ 47 ods. 1 písm. b) ZP). Ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 
lekárskeho posudku dlhodobo stratí spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu 
(ďalej aj „dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti“), resp. ju nesmie vykonávať pre 
chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, uvedené základné zásady sa 
dostávajú do kolízie. Cieľom predkladaného príspevku je preskúmať pôsobenie 
pracovnoprávnych inštitútov, ktoré nadväzujú na dlhodobú stratu zdravotnej 
spôsobilosti a zákaz vykonávať prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie 
touto chorobou v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0. 

1  ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ 

Dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti, choroba z povolania a ohrozenie touto 
chorobou sú predvídané viacerými ustanoveniami Zákonníka práce. Z hľadiska 
existencie a obsahu pracovného pomeru medzi najvýznamnejšie možno zaradiť § 55 
ods. 2 písm. a) ZP, § 63 ods. 1 písm. c) ZP, § 76 ods. 1 ZP, § 76 ods. 2 ZP a § 76 ods. 
3 ZP. Existencia stavu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti, choroby z povolania 
a ohrozenia touto chorobou predstavuje odbornú otázku, ktorá na pracovnoprávne 
účely musí byť právne relevantným spôsobom objektivizovaná. 

Cieľom tohto príspevku nie je analyzovať proces posudzovania zdravotného 
stavu zamestnanca. Predmetom nášho záujmu sú pracovnoprávne inštitúty, ktoré na 
dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, chorobu z povolania a 
ohrozenie touto chorobou, nadväzujú. V každom prípade považujeme za potrebné 

 

121 
 

aspoň rámcovo poukázať na obsah pojmu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti 
a pojmu choroby z povolania.  

Pojem dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti Zákonník práce nevymedzuje. 
Podľa rozhodovacej praxe dlhodobo nespôsobilým vykonávať doterajšiu prácu je 
zamestnanec nielen vtedy, ak zákon zakazuje, aby vykonával určitú prácu, ktorú 
nemôže dlhodobo vykonávať, ale aj vtedy, ak podľa lekárskeho posudku s ohľadom 
na svoj zdravotný stav nemôže vykonávať určitú prácu, ktorá bola dohodnutá v 
pracovnej zmluve. Dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti môže však vzniknúť aj v 
krátkom čase v závislosti od závažnosti poškodenia zdravia zamestnanca.2 Dlhodobá 
strata zdravotnej spôsobilosti sa však svojou povahou aj právnymi následkami 
odlišuje od dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, ktorá je podľa § 
141 ods. 1 ZP dôležitou osobnou prekážkou v práci na strane zamestnanca. Na rozdiel 
od choroby z povolania vznik dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 
spravidla nesúvisí s výkonom práce. 

 Vymedzenie choroby z povolania je obsiahnuté v ustanovení § 195 ods. 4 ZP. 
Podľa tohto ustanovenia choroby z povolania sú choroby uvedené v právnych 
predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za 
podmienok v nich uvedených. Zoznam chorôb z povolania tvorí prílohu č. 1 k zákonu 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o sociálnom poistení“). Možno poznamenať, že aj keď ustanovenie § 195 ods. 4 ZP 
(vymedzenie choroby z povolania) je z hľadiska systematického súčasťou ôsmej časti 
Zákonníka práce, ktorá upravuje náhradu škody, toto ustanovenie má všeobecnú 
povahu a treba z neho vychádzať aj v ostatných súvislostiach. 

2  NOVÉ TECHNOLÓGIE – DETERMINANT ZDRAVOTNÉHO 
STAVU ZAMESTNANCA 

Spoločnosť sa nachádza v ére nástupu umelej inteligencie, kolaboratívnej 
ekonomiky, digitálnych mien, blockchain operácií a pod. Od nových technológií by 
bolo možné očakávať, ak nie vyžadovať, aby prispeli k zlepšeniu pracovných 
podmienok. Na druhej strane je použitie nových technológií sprevádzané zdravotnými 
rizikami. Mnohé zdravotné riziká vyplývajú z využívania atypických foriem 
zamestnávania, ktoré sa s novými technológiami spájajú. 

Ako poukazujú M. Dolobáč a M. Seilerová, pod vplyvom vývoja nových 
technológií zamestnávatelia od zamestnancov vyžadujú mimoriadnu pružnosť. 
Zamestnanec je podľa predstáv a potrieb zamestnávateľa povinný byť stále online, 

                                                 
2 Pozri bližšie: uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. decembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 237/2007. 
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2 Pozri bližšie: uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. decembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 237/2007. 
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úlohy plniť okamžite, prípadne aj viacero úloh súčasne. Dokonca aj mimo pracovného 
času má byť zamestnanec k dispozícii aspoň na krátku e-mailovú odpoveď či inú 
správu, pričom tieto úkony nezaberajú enormný čas, no požiadavka nepretržitej 
pripravenosti je stála.3 V tejto súvislosti sa diskutuje o práve zamestnanca byť 
odpojený, t. j. napr. v dňoch pracovného pokoja nebyť zo strany zamestnávateľa 
vyrušovaný.4 Možno súhlasiť s názorom A. Olšovskej a M. Laclavíkovej, že ako 
benefit budú postupom času vnímané pracovné podmienky za prvej či druhej 
priemyselnej revolúcie, a to napriek tomu, že vtedy bola vykonávaná častokrát 
fyzicky náročnejšia práca.5 

Fyzicky náročné práce sú stále vo väčšej miere nahrádzané prácami spojenými 
s duševnou námahou a stresom.6 Tieto faktory môžu viesť k vzniku duševných 
chorôb. Napriek tomu zoznam chorôb z povolania (príloha č. 1 k zákonu o sociálnom 
poistení) v súčasnosti neobsahuje žiadne duševné choroby. V zozname chorôb 
z povolania sa však nachádza položka iné poškodenie zdravia z práce (č. 47). Ide o 
poškodenie zdravia z práce, ktoré nie je ani pracovným úrazom, ani chorobou z 
povolania uvedenou v tomto zozname, avšak vzniká pri vykonávaní práce, ktorá je 
preukázateľne a v porovnateľnej miere s inými chorobami z povolania uvedenými v 
tomto zozname v príčinnej súvislosti so zisteným poškodením zdravia a táto súvislosť 
je posúdená Celoslovenskou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania. Zároveň 
však možno považovať za sporné, či akákoľvek duševná choroba môže uvedenú 
„porovnateľnú mieru“ dosiahnuť, keďže žiadna iná duševná choroba sa v zozname 
nenachádza. 

Ako upozornil M. Dolobáč, v súčasných podmienkach možno hovoriť 
o tzv. technostrese, ktorý sa spája s predimenzovanosťou počítačových technológií 
a mimoriadnou zaťaženosťou zamestnancov. Technostres môže byť príčinou 
mnohých zdravotných problémov, a to predovšetkým v oblasti psychiky – ako 
následky technostresu sú uvádzané napr. poruchy pamäti, znížená koncentrácia, 
netrpezlivosť, nepríjemné potenie, záchvaty hnevu, problémy s relaxom a spánkom, 

                                                 
3 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. – SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 84; DOLOBÁČ, M. Technostres – ochrana duševného 
zdravia zamestnanca. In Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, s. 55. 
4 BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti a riziká). Praha: Leges, 
2016, s. 116. Pozri tiež: ŽUĽOVÁ, J. Sociálne práva zamestnancov vykonávajúcich teleprácu. In Pracovné právo v 
digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, s. 90. 
5 Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. – LACLAVÍKOVÁ, M. Miesto výkonu práce a jeho modifikácie. In Práca 4.0, 
digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2018, s. 47. 
6 K stresu spojenému s prácou pozri bližšie: SEILEROVÁ, M. Stres spojený s prácou, jeho právne aspekty a regulácia. 
In Starostlivosť o zdravie zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 306-331. Pozri tiež: ŽUĽOVÁ, J. Monitorovanie stresu zamestnancov 
nositeľnou elektronikou (právny rámec). In Právo, obchod, ekonomika IX: zborník príspevkov z medzinárodného 
vedeckého sympózia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 562-571. 
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bolesti hlavy a ď.7 V súčasnosti postihuje technostres stále viac ľudí, a preto sa 
dokonca objavujú návrhy uznať technostres ako samostatnú chorobu z povolania.8 
Uvedomujeme si, že ide v prvom rade o medicínsku otázku, no zároveň sa 
domnievame, že pri dynamickom vývoji pracovných podmienok nemôže zoznam 
chorôb z povolania ostať nemenný. 

Ani otázku fyzického zdravia nemožno pri práci vykonávanej v podmienkach 
vývoja nových technológií marginalizovať. Za následky technostresu v tejto oblasti 
sú najčastejšie považované bolesti chrbtice, preťaženie ruky ako následok jej 
dlhodobého a jednostranného zaťažovania (tzv. RSI – repetitive strain injury) a 
syndróm zrakovej únavy.9 V zozname chorôb z povolania sa v tomto smere nachádza 
choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie 
kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (č. 29). 

S ohľadom na uvedené sa domnievame, že nové technológie môžu vplývať na 
duševné i fyzické zdravie zamestnanca. Platí to aj v prípade, že ich dôsledky nebude 
možné kvalifikovať ako chorobu z povolania. Aj v takom prípade totiž môžu spôsobiť 
nielen krátkodobú (dočasnú) pracovnú neschopnosť, ale i dlhodobú stratu zdravotnej 
spôsobilosti, ktorá môže následne ovplyvniť obsah i existenciu pracovnoprávnych 
vzťahov. 

3  PRÁVNE NÁSLEDKY V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH 

Na dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti, chorobu z povolania a ohrozenie 
touto chorobou nadväzujú viaceré inštitúty pracovného práva, ktoré smerujú k 
odlišným právnym následkom. Z realizačného hľadiska sú však tieto inštitúty v úzkej 
vzájomnej súvislosti a preto na ne nemožno hľadieť izolovane. Okrem toho dlhodobá 
strata zdravotnej spôsobilosti, choroba z povolania a ohrozenie touto chorobou môžu 
byť základom pre použitie ďalších ustanovení Zákonníka práce, hoci nie sú ich 
výlučným determinantom (v rámci širšej hypotézy právnej normy). Všetky tieto 
ustanovenia spolu vytvárajú vnútorne prepojený právny rámec, od ktorého závisí, 
aké právne následky dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti (resp. choroba 
z povolania alebo ohrozenie touto chorobou) vyvolá v konkrétnom prípade. 

                                                 
7 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Technostres – ochrana duševného zdravia zamestnanca. In Pracovné právo v digitálnej 
dobe. Praha: Leges, 2017, s. 58-59. K problému ohrozenia zdravia zamestnanca vo svetle nových technológií pozri 
tiež: SEILEROVÁ, M. Vplyv robotizácie na pracovnoprávne vzťahy a zdravie zamestnancov. In Právo, obchod, 
ekonomika IX: zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2019, s. 506-509. 
8 Pozri bližšie: ŽIDKOVÁ, Z. Technostres. In Bezpečnost a hygiena práce, 2004, č. 4, s. 11. Podľa: DOLOBÁČ, M. 
– SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2018, s. 85. 
9 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Technostres – ochrana duševného zdravia zamestnanca. In Pracovné právo v digitálnej 
dobe. Praha: Leges, 2017, s. 58. 
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3 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. – SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 84; DOLOBÁČ, M. Technostres – ochrana duševného 
zdravia zamestnanca. In Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, s. 55. 
4 BARANCOVÁ, H. Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti a riziká). Praha: Leges, 
2016, s. 116. Pozri tiež: ŽUĽOVÁ, J. Sociálne práva zamestnancov vykonávajúcich teleprácu. In Pracovné právo v 
digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, s. 90. 
5 Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. – LACLAVÍKOVÁ, M. Miesto výkonu práce a jeho modifikácie. In Práca 4.0, 
digitálna spoločnosť a pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2018, s. 47. 
6 K stresu spojenému s prácou pozri bližšie: SEILEROVÁ, M. Stres spojený s prácou, jeho právne aspekty a regulácia. 
In Starostlivosť o zdravie zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 306-331. Pozri tiež: ŽUĽOVÁ, J. Monitorovanie stresu zamestnancov 
nositeľnou elektronikou (právny rámec). In Právo, obchod, ekonomika IX: zborník príspevkov z medzinárodného 
vedeckého sympózia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 562-571. 

 

123 
 

bolesti hlavy a ď.7 V súčasnosti postihuje technostres stále viac ľudí, a preto sa 
dokonca objavujú návrhy uznať technostres ako samostatnú chorobu z povolania.8 
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dlhodobého a jednostranného zaťažovania (tzv. RSI – repetitive strain injury) a 
syndróm zrakovej únavy.9 V zozname chorôb z povolania sa v tomto smere nachádza 
choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie 
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spôsobilosti, ktorá môže následne ovplyvniť obsah i existenciu pracovnoprávnych 
vzťahov. 

3  PRÁVNE NÁSLEDKY V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH 
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7 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Technostres – ochrana duševného zdravia zamestnanca. In Pracovné právo v digitálnej 
dobe. Praha: Leges, 2017, s. 58-59. K problému ohrozenia zdravia zamestnanca vo svetle nových technológií pozri 
tiež: SEILEROVÁ, M. Vplyv robotizácie na pracovnoprávne vzťahy a zdravie zamestnancov. In Právo, obchod, 
ekonomika IX: zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2019, s. 506-509. 
8 Pozri bližšie: ŽIDKOVÁ, Z. Technostres. In Bezpečnost a hygiena práce, 2004, č. 4, s. 11. Podľa: DOLOBÁČ, M. 
– SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2018, s. 85. 
9 Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Technostres – ochrana duševného zdravia zamestnanca. In Pracovné právo v digitálnej 
dobe. Praha: Leges, 2017, s. 58. 
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3.1  Lekársky posudok 

Z hľadiska praktickej realizácie právnych následkov dlhodobej straty 
zdravotnej spôsobilosti, choroby z povolania a ohrozenia touto chorobou je potrebné 
vypracovanie lekárskeho posudku, podľa ktorého zamestnanec vzhľadom na svoj 
zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ju 
nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Aj 
keď proces posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu nie je predmetom tohto 
príspevku, považujeme za potrebné poukázať na základné atribúty, ktorými má 
lekársky posudok disponovať, aby bol právne relevantným podkladom ďalej 
analyzovaných pracovnoprávnych inštitútov. 10 

V praxi sa lekársky posudok nesprávne zamieňa s rôznymi inými dokumentmi, 
ktoré súvisia s vyšetrovaním zdravotného stavu, najčastejšie lekárskymi správami 
či odporúčaniami. Ako uviedol Najvyšší súd SR v uznesení zo dňa 10. decembra 
2008, sp. zn. 5 Cdo 237/2007, „na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne 
účinky nielen na účely preradenia na inú prácu, ale aj pre výpoveď zo strany 
zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, je potrebné, aby 
zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol objektívne zistený a aby bol v 
lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania nespĺňajú požiadavky 
na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie o odvolaní.“11  

Ako poukazuje A. Olšovská, ani uznanie invalidity zamestnanca podľa zákona 
o sociálnom poistení nemusí nevyhnutne znamenať, že zdravotný stav mu 
neumožňuje vykonávať jeho doterajšiu prácu, a naopak, dlhodobá strata zdravotnej 
spôsobilosti nemusí znamenať invaliditu.12 Na druhej strane podľa názoru Krajského 
súdu v Trnave prezentovaného v rozsudku zo dňa 18. marca 2013, sp. zn. 23 Co 
171/2012, „aj keď uznanie invalidity samo o sebe nezakladalo nespôsobilosť 
navrhovateľky k výkonu doterajšej práce učiteľky, nemohol si ho odporca bez 
ďalšieho nevšimnúť a mohol mu prinajmenšom signalizovať podozrenie, 
že navrhovateľka po skončení pracovnej neschopnosti z hľadiska svojho zdravotného 
stavu nemusí byť spôsobilá k ďalšiemu výkonu práce.13 Krajský súd v Trnave 

                                                 
10 Právnou povahou lekárskeho posudku sa podrobnejšie zaoberali napr. A. Olšovská a V. Kadlubiec. Pozri bližšie: 
OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie zamestnancov: 
recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 
s. 289-305 a KADLUBIEC, V. Právní povaha aktů konstatujících zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k výkonu 
práce. In Starostlivosť o zdravie zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 202-219. 
11 Pozri bližšie: uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. decembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 237/2007.  
12 Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 290. 
13 Pozri bližšie: rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 18. marca 2013, sp. zn. 23 Co 171/2012. 
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z právnej úpravy vyvodil, že zamestnávateľ s ohľadom na svoju povinnosť v súvislosti 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci nemohol pripustiť, aby zamestnankyňa 
začala vykonávať práce, ktorých náročnosť by nezodpovedala jej zdravotnej 
spôsobilosti a trvať na nástupe do práce, ale mal jej oznámiť potrebu predloženia 
lekárskeho posudku a vyzvať ju, aby sa podrobila k vyšetreniam potrebným k podaniu 
lekárskeho posudku. 

3.2  Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 

Ak zamestnanec dlhodobo stratí zdravotnú spôsobilosť alebo prácu nesmie 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, v praxi sa 
začne zaujímať o ďalší osud svojho pracovného pomeru. Spravidla s prihliadnutím na 
aktuálnu situáciu na trhu práce bude zamestnanec buď uvažovať o zmene pracovných 
podmienok a zotrvaní v pracovnom pomere, alebo bude zvažovať možnosť skončenia 
pracovného pomeru, pričom sa bude zaujímať, či mu v tejto situácii patrí odstupné.  

Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru, dôvodu 
skončenia pracovného pomeru a spôsobu skončenia pracovného pomeru (§ 76 ods. 1 
až 3 ZP). Výška odstupného je pritom upravená relatívne kogentnými právnymi 
normami, takže zamestnancovi možno poskytnúť i vyššie odstupné, ako je zákonom 
ustanovené minimum.14 Možno očakávať, že najmä v prípade choroby z povolania 
alebo ohrozenia touto chorobou bude mať zamestnanec, motivovaný možnosťou 
získať odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného 
zárobku podľa § 76 ods. 3 ZP, spravidla záujem o skončenie pracovného pomeru. 

Pri skúmaní dĺžky trvania pracovného pomeru, dôvodu skončenia pracovného 
pomeru a spôsobu skončenia pracovného pomeru však nemožno prehliadať, že 
z hľadiska samotnej existencie nároku zamestnancovi patrí odstupné len pri skončení 
pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo pri skončení 
pracovného pomeru dohodou o skončení pracovného pomeru (§ 76 ods. 1 až 3 ZP).15 
S ohľadom na uvedené treba konštatovať, že hoci bude mať zamestnanec záujem 
skončiť pracovný pomer, nemôže (v ekonomickom zmysle) to urobiť výlučne svojím 
vlastným právnym úkonom, pretože v takom prípade mu podľa Zákonníka práce 
nebude patriť odstupné. Zamestnanec prirodzene môže dať zamestnávateľovi 
výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, no s cieľom získať 
odstupné bude zamestnanec čakať, kým mu výpoveď dá zamestnávateľ, príp. môže 

                                                 
14 K relatívnej kogentnosti pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 40 a nasl. 
15 Skutočnosť, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť alebo prácu nesmie vykonávať pre chorobu z 
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, je výpovedným dôvodom ustanoveným Zákonníkom práce 
v ustanovení § 63 ods. 1 písm. c) ZP. 
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10 Právnou povahou lekárskeho posudku sa podrobnejšie zaoberali napr. A. Olšovská a V. Kadlubiec. Pozri bližšie: 
OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie zamestnancov: 
recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 
s. 289-305 a KADLUBIEC, V. Právní povaha aktů konstatujících zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k výkonu 
práce. In Starostlivosť o zdravie zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 202-219. 
11 Pozri bližšie: uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. decembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 237/2007.  
12 Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 290. 
13 Pozri bližšie: rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 18. marca 2013, sp. zn. 23 Co 171/2012. 
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14 K relatívnej kogentnosti pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 40 a nasl. 
15 Skutočnosť, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť alebo prácu nesmie vykonávať pre chorobu z 
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, je výpovedným dôvodom ustanoveným Zákonníkom práce 
v ustanovení § 63 ods. 1 písm. c) ZP. 
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zamestnanec zamestnávateľovi doručiť návrh na uzatvorenie dohody o skončení 
pracovného pomeru. Výpoveď ani uzatvorenie dohody o skončení pracovného 
pomeru však nie sú povinnosťou zamestnávateľa. 

Za určitých podmienok však prichádza do úvahy aj iná možnosť. 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) ZP zamestnanec môže pracovný pomer 
okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez 
vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa 
predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Zamestnanec, ktorý 
okamžite skončil pracovný pomer, má podľa § 69 ods. 4 ZP nárok na náhradu mzdy 
v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. 
Tento nárok má pre zamestnanca podobný význam ako odstupné, no v porovnaní 
s odstupným má skôr povahu sankcie voči zamestnávateľovi. 

V každom prípade však treba upozorniť, že z hľadiska naplnenia dikcie § 69 
ods. 1 písm. a) ZP je nevyhnutné, aby bola splnená podmienka, že zamestnanec podľa 
lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho 
zdravia. Záver o nemožnosti vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia pritom 
nie je totožný so záverom, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť, 
resp. že prácu nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto 
chorobou. Lekársky posudok pre účely okamžitého skončenia pracovného pomeru 
má obsahovať ďalšiu skutočnosť – informáciu, že zamestnanec nemôže vykonávať 
prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia.16 Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR 
zo dňa 27. októbra 2005, sp. zn. 3 Cdo 150/2005, predpokladom platného okamžitého 
skončenia pracovného pomeru podľa § 69 ods. l písm. a) ZP je len taký lekársky 
posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže 
vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia; takýto stav musí posudok 
deklarovať. V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa vyššie 
uvedeného zákonného ustanovenia teda nebude postačovať taký záver posudku, aký 
sa vyžaduje pre výpoveď podľa § 63 ods. l písm. c) ZP o dlhodobej strate zdravotnej 
spôsobilosti, alebo len odporúčanie lekára na zmenu druhu vykonávanej práce 
odôvodnené nevhodnosťou doterajšej práce z hľadiska zdravotného stavu 
zamestnanca.17 

 

 

                                                 
16 Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 293-294. 
17 Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. októbra 2005, sp. zn. 3 Cdo 150/2005. 
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3.3  Ďalší výkon práce 

V porovnaní so zamestnancom má zamestnávateľ odlišné ekonomické záujmy. 
Na rozdiel od zamestnanca, ktorý zvažuje možnosť skončenia pracovného pomeru 
s poskytnutím odstupného, zamestnávateľ sa chce tejto možnosti vyhnúť. 
 

Zamestnancovi patrí odstupné pri skončení pracovného pomeru dohodou 
alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa, pričom skutočnosť, že zamestnanec 
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť alebo prácu nesmie vykonávať pre chorobu z 
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, je výpovedným dôvodom 
ustanoveným Zákonníkom práce v § 63 ods. 1 písm. c) ZP. Zamestnávateľ však nie 
je povinný dať zamestnancovi výpoveď a rovnako nie je povinný sa so zamestnancom 
na skončení pracovného pomeru dohodnúť. Ak zamestnávateľ zamestnancovi nedá 
výpoveď a ani sa s ním nedohodne na skončení pracovného pomeru, zamestnancovi 
odstupné nepatrí. 

Na druhej strane, ak má pracovný pomer ďalej trvať, treba sa vysporiadať 
s otázkou, aký bude jeho ďalší obsah. Zamestnanec je podľa Čl. 5 základných zásad 
Zákonníka práce povinný riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z 
pracovnoprávnych vzťahov, medzi ktoré patrí predovšetkým povinnosť podľa 
pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v 
určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu (§ 47 ods. 1 písm. b) ZP). 
Zároveň však zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť alebo nesmie prácu 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. 

Ak zamestnávateľ dá zamestnancovi pokyn, aby vykonával prácu, na ktorú 
dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť, alebo ktorú nesmie vykonávať pre chorobu z 
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, treba tento pokyn (prácu) posudzovať 
podľa § 47 ods. 3 ZP. Podľa tohto ustanovenia zamestnávateľ nesmie posudzovať ako 
nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, 
ktoré (§ 47 ods. 3 písm. a) ZP) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo (§ 47 ods. 3 písm. b) ZP) bezprostredne a 
vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb. Vzhľadom na 
vecnú súvislosť § 47 ods. 3 písm. b) ZP s ochranou zdravia by sa mohlo zdať, že 
zamestnanec smie takýto pokyn (prácu) odmietnuť len vtedy, ak bezprostredne a 
vážne ohrozuje jeho život alebo zdravie.  

Na dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti, chorobu z povolania a ohrozenie 
touto chorobou však dopadá aj ustanovenie § 47 ods. 3 písm. a) ZP. V tejto súvislosti 
treba poukázať na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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16 Pozri bližšie: OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 293-294. 
17 Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. októbra 2005, sp. zn. 3 Cdo 150/2005. 
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v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zamestnávateľ v záujme zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný zaraďovať zamestnancov na výkon 
práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej 
spôsobilosti na prácu, a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich 
zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
Taktiež podľa § 47 ods. 1 písm. a) ZP je zamestnávateľ povinný zamestnancovi 
utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné 
podmienky ustanovené právnymi predpismi. Porušenie týchto povinností 
zamestnávateľom znamená rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
a preto je zamestnanec oprávnený výkon takej práce (na ktorú dlhodobo stratil 
zdravotnú spôsobilosť alebo ktorú nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo 
pre ohrozenie touto chorobou) alebo splnenie takého pokynu odmietnuť. 

Aby si zamestnávateľ splnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych 
predpisov, pokúsi sa zamestnanca preradiť na inú prácu. Podľa § 55 ods. 1 ZP 
vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej 
zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v § 
55 ods. 2 a 4 ZP. Medzi tieto výnimočné prípady patrí aj dlhodobá strata zdravotnej 
spôsobilosti a zákaz vykonávať prácu pre chorobu z povolania alebo ohrozenie touto 
chorobou, ktoré sú obligatórnymi dôvodmi preradenia zamestnanca na inú prácu. 

Preradenie na inú prácu H. Barancová charakterizuje ako právny úkon 
zamestnávateľa smerujúci najčastejšie k zmene druhu práce vykonávanej 
zamestnancom.18 Treba upozorniť, že z ustanovenia § 55 ods. 3 ZP vyplýva, že 
následkom preradenia na inú prácu nemusí byť nevyhnutne zmena druhu vykonávanej 
práce. Ak je daný dôvod preradenia na inú prácu, treba skúmať, či účel preradenia 
nemožno dosiahnuť preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, t. j. v rámci 
dohodnutého druhu práce. S ohľadom na uvedené je potrebné rozlišovať preradenie 
na inú prácu, ktorým nedochádza k zmene dohodnutého druhu práce (preradenie 
zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy), a preradenie na inú prácu, ktorým dochádza 
k zmene dohodnutého druhu práce.  

Preradenie na inú prácu, ktorým nedochádza k zmene dohodnutého druhu 
práce, je realizáciou dispozičnej právomoci zamestnávateľa. Dispozičná právomoc 
zamestnávateľa je výrazom realizácie organizačnej funkcie pracovného práva a 
typickým znakom subordinačného princípu medzi účastníkmi pracovnoprávneho 
vzťahu.19 Dispozičná právomoc zamestnávateľa je priamo determinovaná druhom 

                                                 
18 Pozri bližšie: BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 506. 
19 Pozri bližšie: BARINKOVÁ, M. Dispozičná právomoc zamestnávateľa ako hranica ochrany zdravia zamestnancov. 
In Zagadnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego. Rzeszów: RS Druk 
Rzeszów, 2018, s. 669. 
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práce dohodnutým v pracovnej zmluve.20 V rámci dohodnutého druhu práce môže 
zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu podľa svojich prevádzkových 
potrieb.21 Takýto postup je v súlade s ustanovením § 47 ods. 1 ZP, 
ktoré zamestnávateľovi ukladá povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa 
pracovnej zmluvy, pričom zamestnanec je povinný takú prácu vykonávať.  

Preradenie zamestnanca na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce je 
právom zamestnávateľa, ktoré zamestnávateľ môže realizovať podľa svojich potrieb 
a bez súhlasu zamestnanca. Ak však zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú 
spôsobilosť alebo nesmie prácu vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre 
ohrozenie touto chorobou, ide o povinnosť zamestnávateľa. V nadväznosti na vyššie 
uvedené ďalšia existencia pracovného pomeru závisí od toho, či bol druh práce 
v pracovnej zmluve vymedzený dostatočne široko na to, aby v rámci tohto druhu 
práce mohol zamestnávateľ zamestnanca preradiť na inú prácu. Ak to bude 
možné, zamestnávateľ zamestnanca preradí, a to i bez jeho súhlasu, pričom po 
preradení bude pracovný pomer trvať ďalej. 

Ak má preradením na inú prácu dôjsť k zmene dohodnutého druhu práce, 
takéto preradenie je prípustné len vtedy, ak naň existuje zákonný dôvod, pričom účel 
preradenia nemožno dosiahnuť preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy. 
V prípade, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť alebo nesmie prácu 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou, ide stále 
o povinnosť zamestnávateľa, no takéto preradenie je dovolené len po dohode 
so zamestnancom. Je pritom pravdepodobné, že ak bude mať zamestnanec záujem na 
skončení pracovného pomeru s poskytnutím odstupného, potom nebude súhlasiť 
s preradením na prácu iného druhu. 

3.4  Skončenie pracovného pomeru s poskytnutím odstupného 

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo 
dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec dlhodobo stratil 
zdravotnú spôsobilosť, alebo že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre chorobu z 
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, patrí zamestnancovi odstupné. 
Zamestnávateľ preto bude nad touto možnosťou uvažovať až v prípade, že nebude 
možné, aby zamestnanca preradil na inú prácu (pozri kap. 3.3). 

Ak totiž nemožno zamestnanca preradiť na inú prácu, no na doterajšiu prácu 
zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť, resp. ide o chorobu z povolania 

                                                 
20 Pozri bližšie: BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R. Pracovné právo. Bratislava: Sprint 2, 2013, s. 38. 
21 Pozri bližšie: ŽUĽOVÁ, J. – BARINKOVÁ, M. – DOLOBÁČ, M. Pracovné právo v poznámkach s príkladmi. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 106. 
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v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zamestnávateľ v záujme zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný zaraďovať zamestnancov na výkon 
práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej 
spôsobilosti na prácu, a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich 
zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
Taktiež podľa § 47 ods. 1 písm. a) ZP je zamestnávateľ povinný zamestnancovi 
utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné 
podmienky ustanovené právnymi predpismi. Porušenie týchto povinností 
zamestnávateľom znamená rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
a preto je zamestnanec oprávnený výkon takej práce (na ktorú dlhodobo stratil 
zdravotnú spôsobilosť alebo ktorú nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo 
pre ohrozenie touto chorobou) alebo splnenie takého pokynu odmietnuť. 

Aby si zamestnávateľ splnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych 
predpisov, pokúsi sa zamestnanca preradiť na inú prácu. Podľa § 55 ods. 1 ZP 
vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej 
zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v § 
55 ods. 2 a 4 ZP. Medzi tieto výnimočné prípady patrí aj dlhodobá strata zdravotnej 
spôsobilosti a zákaz vykonávať prácu pre chorobu z povolania alebo ohrozenie touto 
chorobou, ktoré sú obligatórnymi dôvodmi preradenia zamestnanca na inú prácu. 

Preradenie na inú prácu H. Barancová charakterizuje ako právny úkon 
zamestnávateľa smerujúci najčastejšie k zmene druhu práce vykonávanej 
zamestnancom.18 Treba upozorniť, že z ustanovenia § 55 ods. 3 ZP vyplýva, že 
následkom preradenia na inú prácu nemusí byť nevyhnutne zmena druhu vykonávanej 
práce. Ak je daný dôvod preradenia na inú prácu, treba skúmať, či účel preradenia 
nemožno dosiahnuť preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, t. j. v rámci 
dohodnutého druhu práce. S ohľadom na uvedené je potrebné rozlišovať preradenie 
na inú prácu, ktorým nedochádza k zmene dohodnutého druhu práce (preradenie 
zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy), a preradenie na inú prácu, ktorým dochádza 
k zmene dohodnutého druhu práce.  

Preradenie na inú prácu, ktorým nedochádza k zmene dohodnutého druhu 
práce, je realizáciou dispozičnej právomoci zamestnávateľa. Dispozičná právomoc 
zamestnávateľa je výrazom realizácie organizačnej funkcie pracovného práva a 
typickým znakom subordinačného princípu medzi účastníkmi pracovnoprávneho 
vzťahu.19 Dispozičná právomoc zamestnávateľa je priamo determinovaná druhom 

                                                 
18 Pozri bližšie: BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 506. 
19 Pozri bližšie: BARINKOVÁ, M. Dispozičná právomoc zamestnávateľa ako hranica ochrany zdravia zamestnancov. 
In Zagadnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego. Rzeszów: RS Druk 
Rzeszów, 2018, s. 669. 
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práce dohodnutým v pracovnej zmluve.20 V rámci dohodnutého druhu práce môže 
zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu podľa svojich prevádzkových 
potrieb.21 Takýto postup je v súlade s ustanovením § 47 ods. 1 ZP, 
ktoré zamestnávateľovi ukladá povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa 
pracovnej zmluvy, pričom zamestnanec je povinný takú prácu vykonávať.  

Preradenie zamestnanca na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce je 
právom zamestnávateľa, ktoré zamestnávateľ môže realizovať podľa svojich potrieb 
a bez súhlasu zamestnanca. Ak však zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú 
spôsobilosť alebo nesmie prácu vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre 
ohrozenie touto chorobou, ide o povinnosť zamestnávateľa. V nadväznosti na vyššie 
uvedené ďalšia existencia pracovného pomeru závisí od toho, či bol druh práce 
v pracovnej zmluve vymedzený dostatočne široko na to, aby v rámci tohto druhu 
práce mohol zamestnávateľ zamestnanca preradiť na inú prácu. Ak to bude 
možné, zamestnávateľ zamestnanca preradí, a to i bez jeho súhlasu, pričom po 
preradení bude pracovný pomer trvať ďalej. 

Ak má preradením na inú prácu dôjsť k zmene dohodnutého druhu práce, 
takéto preradenie je prípustné len vtedy, ak naň existuje zákonný dôvod, pričom účel 
preradenia nemožno dosiahnuť preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy. 
V prípade, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť alebo nesmie prácu 
vykonávať pre chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou, ide stále 
o povinnosť zamestnávateľa, no takéto preradenie je dovolené len po dohode 
so zamestnancom. Je pritom pravdepodobné, že ak bude mať zamestnanec záujem na 
skončení pracovného pomeru s poskytnutím odstupného, potom nebude súhlasiť 
s preradením na prácu iného druhu. 

3.4  Skončenie pracovného pomeru s poskytnutím odstupného 

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo 
dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec dlhodobo stratil 
zdravotnú spôsobilosť, alebo že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre chorobu z 
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, patrí zamestnancovi odstupné. 
Zamestnávateľ preto bude nad touto možnosťou uvažovať až v prípade, že nebude 
možné, aby zamestnanca preradil na inú prácu (pozri kap. 3.3). 

Ak totiž nemožno zamestnanca preradiť na inú prácu, no na doterajšiu prácu 
zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť, resp. ide o chorobu z povolania 

                                                 
20 Pozri bližšie: BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R. Pracovné právo. Bratislava: Sprint 2, 2013, s. 38. 
21 Pozri bližšie: ŽUĽOVÁ, J. – BARINKOVÁ, M. – DOLOBÁČ, M. Pracovné právo v poznámkach s príkladmi. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 106. 
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alebo ohrozenie touto chorobou, potom je odôvodnený záver, že zamestnanec nemôže 
vykonávať prácu pre iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Podľa 
ustanovenia § 142 ods. 3 ZP zamestnávateľ v takom prípade zamestnancovi poskytne 
náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Náhrada mzdy zamestnancovi patrí 
po celý čas trvania prekážky v práci na zamestnávateľa (ak sa nezmenia okolnosti, tak 
až do skončenia pracovného pomeru). Práve povinnosť poskytovať zamestnancovi 
náhradu mzdy motivuje zamestnávateľa k tomu, aby pracovný pomer skončil, hoci sa 
spravidla nevyhne povinnosti poskytnúť zamestnancovi odstupné. 

Subsidiaritu skončenia pracovného pomeru voči preradeniu na inú prácu však 
možno vyvodiť aj z právnej úpravy. Preradenie na inú prácu je povinnosťou 
zamestnávateľa – zamestnávateľ sa o realizáciu tejto povinnosti musí pokúsiť. A. 
Olšovská sa v tejto súvislosti zaoberala otázkou, či preradenie na inú prácu 
predstavuje hmotnoprávnu podmienku platnosti výpovede.22 Aj keď to zo Zákonníka 
práce nevyplýva explicitne, domnievame sa, že pokus o preradenie na inú prácu 
takouto podmienkou je. Treba totiž poznamenať, že realizáciou preradenia na inú 
prácu by výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. c) ZP odpadol. Ak napriek tomu 
zamestnávateľ pristúpil k skončeniu pracovného pomeru, treba prijať záver, že došlo 
k svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania, pred ktorým treba zamestnanca chrániť 
v intenciách Čl. 36 ods. 1 písm. b) ústavy č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a Čl. 1 základných zásad Zákonníka práce. 
Okrem toho nie je sporné, že hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede ostáva 
ponuka inej vhodnej práce podľa § 63 ods. 2 ZP. V tejto súvislosti by nezodpovedalo 
cieľu právnej úpravy, ak by sme konštatovali, že z hľadiska platnosti výpovede je 
nevyhnutné zamestnancovi ponúknuť inú vhodnú prácu, ktorou môže byť aj práca 
iného druhu, no nie je nevyhnutné, hoci zamestnávateľ má takú možnosť, 
zamestnanca preradiť na inú prácu, a to (predovšetkým) v rámci dohodnutého druhu 
práce. Preto pripúšťame, že zamestnanec, ktorý nebude stotožnený so skončením 
pracovného pomeru (najmä s ohľadom na výšku odstupného a situáciu na trhu práce) 
úspešne na súde uplatní neplatnosť skončenia pracovného pomeru z uvedeného 
dôvodu. 

V analyzovanej situácii (nemožnosť preradenia na inú prácu) bude v záujme 
zamestnávateľa skončiť pracovný pomer čo najskôr, aby minimalizoval čas trvania 
prekážky v práci, počas ktorej zamestnancovi patrí náhrada mzdy. Preto možno 
predpokladať, že zamestnávateľ sa bude usilovať dosiahnuť dohodu so zamestnancom 

                                                 
22 OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 293. 
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o čo najskoršom skončení pracovného pomeru.23 Naopak, záujmom zamestnanca (ak 
bude mať záujem o skončenie pracovného pomeru) bude okrem odstupného získať aj 
náhradu mzdy z titulu prekážky v práci. Preto je možné očakávať, že zamestnanec 
nebude ochotný uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru, ale bude čakať, 
kým mu zamestnávateľ dá výpoveď. 

Pri posudzovaní nárokov zamestnanca treba brať ohľad na to, že aj keď podľa 
Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnancovi 
z dôvodu, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť, zamestnancovi 
patrí pri rovnakej dĺžke trvania pracovného pomeru nižšie odstupné ako pri skončení 
pracovného pomeru dohodou, pri výpovedi sa pracovný pomer skončí až uplynutím 
výpovednej doby. S ohľadom na uvedené, aj keď v prípade výpovede je suma 
odstupného nižšia, do celkovej sumy nárokov zamestnanca súvisiacich s dlhodobou 
stratou zdravotnej spôsobilosti treba pripočítať náhradu mzdy poskytovanú počas 
výpovednej doby z titulu prekážky v práci. Pritom treba rešpektovať osobitnú úpravu 
dĺžky výpovednej doby podľa § 62 ods. 3 ZP.24 Napríklad ak pracovný pomer trval 
najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, pri skončení pracovného pomeru 
dohodou patrí zamestnancovi odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho 
priemerného mesačného zárobku, kým pri skončení pracovného pomeru výpoveďou 
danou zamestnávateľom najmenej v sume dvojnásobku priemerného mesačného 
zárobku. Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou však treba navyše počítať 
s poskytovaním náhrady mzdy počas výpovednej doby, ktorá je v prípade, 
že pracovný pomer trval najmenej päť rokov, najmenej tri mesiace.  

Na tomto mieste treba upozorniť na niekoľko špecifík posudzovania dĺžky 
trvania pracovného pomeru. Pri posudzovaní dĺžky trvania pracovného pomeru na 
účely určenia dĺžky výpovednej doby je rozhodujúca dĺžka trvania pracovného 
pomeru ku dňu doručenia výpovede. Podľa ustanovenia § 62 ods. 3 ZP totiž platí, že 
„výpovedná doba (...) je najmenej (...), ak pracovný pomer zamestnanca u 
zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej (...)“. Aj keď de iure počas 
plynutia výpovednej doby pracovný pomer stále trvá, na účely určenia dĺžky 

                                                 
23 V dohode o skončení pracovného pomeru treba uviesť, že dôvodom skončenia pracovného pomeru je skutočnosť, 
že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť alebo prácu nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo 
pre ohrozenie touto chorobou (§ 60 ods. 2 ZP). 
24 Skutočnosť, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť, je jedným z dôvodov, v ktorých je dĺžka 
výpovednej doby upravená osobitným ustanovením § 62 ods. 3 ZP. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná 
výpoveď z tohto dôvodu, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu 
doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov; ak pracovný pomer zamestnanca 
u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov, výpovedná doba je najmenej tri mesiace. Ak 
pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, 
podľa všeobecného ustanovenia § 62 ods. 2 ZP platí, že výpovedná doba je najmenej jeden mesiac. V prípade tohto 
výpovedného dôvodu podľa § 62 ods. 5 ZP na účely určenia dĺžky výpovednej doby taktiež platí, že do doby trvania 
pracovného pomeru sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho 
istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. 



 

130 
 

alebo ohrozenie touto chorobou, potom je odôvodnený záver, že zamestnanec nemôže 
vykonávať prácu pre iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Podľa 
ustanovenia § 142 ods. 3 ZP zamestnávateľ v takom prípade zamestnancovi poskytne 
náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Náhrada mzdy zamestnancovi patrí 
po celý čas trvania prekážky v práci na zamestnávateľa (ak sa nezmenia okolnosti, tak 
až do skončenia pracovného pomeru). Práve povinnosť poskytovať zamestnancovi 
náhradu mzdy motivuje zamestnávateľa k tomu, aby pracovný pomer skončil, hoci sa 
spravidla nevyhne povinnosti poskytnúť zamestnancovi odstupné. 

Subsidiaritu skončenia pracovného pomeru voči preradeniu na inú prácu však 
možno vyvodiť aj z právnej úpravy. Preradenie na inú prácu je povinnosťou 
zamestnávateľa – zamestnávateľ sa o realizáciu tejto povinnosti musí pokúsiť. A. 
Olšovská sa v tejto súvislosti zaoberala otázkou, či preradenie na inú prácu 
predstavuje hmotnoprávnu podmienku platnosti výpovede.22 Aj keď to zo Zákonníka 
práce nevyplýva explicitne, domnievame sa, že pokus o preradenie na inú prácu 
takouto podmienkou je. Treba totiž poznamenať, že realizáciou preradenia na inú 
prácu by výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. c) ZP odpadol. Ak napriek tomu 
zamestnávateľ pristúpil k skončeniu pracovného pomeru, treba prijať záver, že došlo 
k svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania, pred ktorým treba zamestnanca chrániť 
v intenciách Čl. 36 ods. 1 písm. b) ústavy č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a Čl. 1 základných zásad Zákonníka práce. 
Okrem toho nie je sporné, že hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede ostáva 
ponuka inej vhodnej práce podľa § 63 ods. 2 ZP. V tejto súvislosti by nezodpovedalo 
cieľu právnej úpravy, ak by sme konštatovali, že z hľadiska platnosti výpovede je 
nevyhnutné zamestnancovi ponúknuť inú vhodnú prácu, ktorou môže byť aj práca 
iného druhu, no nie je nevyhnutné, hoci zamestnávateľ má takú možnosť, 
zamestnanca preradiť na inú prácu, a to (predovšetkým) v rámci dohodnutého druhu 
práce. Preto pripúšťame, že zamestnanec, ktorý nebude stotožnený so skončením 
pracovného pomeru (najmä s ohľadom na výšku odstupného a situáciu na trhu práce) 
úspešne na súde uplatní neplatnosť skončenia pracovného pomeru z uvedeného 
dôvodu. 

V analyzovanej situácii (nemožnosť preradenia na inú prácu) bude v záujme 
zamestnávateľa skončiť pracovný pomer čo najskôr, aby minimalizoval čas trvania 
prekážky v práci, počas ktorej zamestnancovi patrí náhrada mzdy. Preto možno 
predpokladať, že zamestnávateľ sa bude usilovať dosiahnuť dohodu so zamestnancom 

                                                 
22 OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 293. 
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o čo najskoršom skončení pracovného pomeru.23 Naopak, záujmom zamestnanca (ak 
bude mať záujem o skončenie pracovného pomeru) bude okrem odstupného získať aj 
náhradu mzdy z titulu prekážky v práci. Preto je možné očakávať, že zamestnanec 
nebude ochotný uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru, ale bude čakať, 
kým mu zamestnávateľ dá výpoveď. 

Pri posudzovaní nárokov zamestnanca treba brať ohľad na to, že aj keď podľa 
Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnancovi 
z dôvodu, že zamestnanec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť, zamestnancovi 
patrí pri rovnakej dĺžke trvania pracovného pomeru nižšie odstupné ako pri skončení 
pracovného pomeru dohodou, pri výpovedi sa pracovný pomer skončí až uplynutím 
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23 V dohode o skončení pracovného pomeru treba uviesť, že dôvodom skončenia pracovného pomeru je skutočnosť, 
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pre ohrozenie touto chorobou (§ 60 ods. 2 ZP). 
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výpoveď z tohto dôvodu, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu 
doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov; ak pracovný pomer zamestnanca 
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pracovného pomeru sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho 
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výpovednej doby nemožno dĺžku výpovednej doby zohľadňovať. Opačný prístup 
by predstavoval bludný kruh (circulus vitiosus): dĺžka výpovednej doby, ktorá 
determinuje dĺžku trvania pracovného pomeru, by determinovala dĺžku výpovednej 
doby. Na rozdiel od toho, pri posudzovaní dĺžky trvania pracovného pomeru na účely 
určenia výšky odstupného je rozhodujúca dĺžka trvania pracovného pomeru vrátane 
výpovednej doby. S ohľadom na uvedené, ak pracovný pomer ku dňu doručenia 
výpovede trval napr. 23 mesiacov, prislúcha tomu minimálne 2-mesačná výpovedná 
doba, a keďže pracovný pomer vrátane výpovednej doby už dosiahne (v tomto prípade 
presiahne) dĺžku dvoch rokov, zamestnancovi bude patriť aj odstupné najmenej v 
sume priemerného mesačného zárobku. V prípade odstupného dĺžku výpovednej 
doby treba do dĺžky trvania pracovného pomeru započítať, pretože počas výpovednej 
doby pracovný pomer stále trvá a tomuto započítaniu (na rozdiel od určenia dĺžky 
výpovednej doby) nebráni žiadna právna ani logická prekážka. 

Posudzovanie dĺžky trvania pracovného pomeru sa vyznačuje aj ďalšou 
osobitosťou. Podľa § 62 ods. 5 ZP sa pri výpovedi danej zamestnávateľom do doby 
trvania pracovného pomeru započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených 
pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba 
bezprostredne nadväzujú. Právna úprava odstupného obdobné pravidlo (na účely 
určenia výšky odstupného) neobsahuje. V tomto prípade však máme za to, že 
opakovane uzatvorené pracovné pomery na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, 
ktoré na seba bezprostredne nadväzujú, treba aj na účely určenia výšky odstupného 
posudzovať spoločne. Zamestnancovi totiž nesmie byť na ujmu, že zamestnávateľ 
s ním opakovane uzatváral pracovné pomery na určitú dobu (reťazenie pracovných 
pomerov), namiesto toho, aby bol pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas. 

Pri skončení pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec nesmie vykonávať 
prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, zamestnancovi 
podľa ustanovenia § 76 ods. 3 ZP patrí pri skončení pracovného pomeru bez ohľadu 
na dĺžku jeho trvania odstupné v rovnakej výške pri dohode o skončení pracovného 
pomeru i výpovedi danej zamestnávateľom, a to v sume najmenej desaťnásobku 
priemerného mesačného zárobku. Na tento dôvod skončenia pracovného pomeru sa 
však už nevzťahuje osobitná úprava dĺžky výpovednej doby podľa ustanovenia § 62 
ods. 3 ZP. 

Okrem odstupného a náhrady mzdy poskytovanej počas trvania prekážky 
v práci na strane zamestnávateľa treba vziať do úvahy aj ďalšie okolnosti skončenia 
pracovného pomeru, predovšetkým otázku nevyčerpanej dovolenky. Ak si 
zamestnanec dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru, 
podľa ustanovenia § 116 ods. 2 a 3 ZP mu za nevyčerpanú dovolenku (vrátane 
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nevyčerpaných štyroch týždňov základnej výmery dovolenky) patrí náhrada mzdy v 
sume jeho priemerného zárobku. 

ZÁVER 

Dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti a choroba z povolania môžu ovplyvniť 
obsah a existenciu pracovného pomeru. Právnymi následkami dlhodobej straty 
zdravotnej spôsobilosti a choroby z povolania je aktuálne sa zaoberať aj v kontexte 
vývoja nových technológií, pretože s ich využívaním sa spájajú zdravotné riziká, ktoré 
sa môžu prejaviť v zhoršení zdravotného stavu zamestnanca. Uvedené sa môže týkať 
fyzického i duševného zdravia zamestnanca. 

Na dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti a chorobu z povolania nadväzujú 
viaceré inštitúty pracovného práva, ktoré sú v úzkej vzájomnej súvislosti. Ďalší obsah, 
ale aj existencia pracovného pomeru závisí najmä od toho, či zamestnanca bude 
možné (bez jeho súhlasu) preradiť na inú prácu v rámci druhu práce dohodnutého 
v pracovnej zmluve. Ak to možné nebude a zamestnanec nebude súhlasiť 
s preradením na prácu iného druhu, na strane zamestnávateľa vznikne prekážka 
v práci, ktorá zamestnávateľa privedie k rozhodnutiu pracovný pomer skončiť. 

Následky dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti a choroby z povolania sa 
prejavujú aj v nárokoch spojených so skončením pracovného pomeru. V kontexte 
vývoja nových technológií pritom treba hodnotiť negatívne, že zhoršenie zdravotného 
stavu zamestnanca v duševnej sfére zrejme nebude kvalifikované ako choroba 
z povolania, hoci k tomuto zhoršeniu dôjde pri vykonávaní práce. Takéto zhoršenie 
zdravotného stavu môže byť posúdené ako dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti, 
pri ktorej však zamestnancovi neprislúchajú také nároky, aké by mu prislúchali pri 
chorobe z povolania. 
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Abstrakt  

Príspevok je zameraný na objasnenie regulácie právnych vzťahov a postupov 
zacielených na zaistenie prístupu poistenca k cezhranične poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti v členských štátoch EÚ v podmienkach Slovenskej republiky. Táto 
oblasť sa vyznačuje rozsiahlou normatívnou úpravou tak na úrovni práva Európskej 
únie v dôsledku zabezpečenia slobôd voľného pohybu osôb a poskytovania služieb 
ako aj na vnútroštátnej úrovni v dôsledku zaistenia finančnej stability systému 
zdravotného poistenia a zaistenia poskytovania trvalej, dostupnej a vysoko kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti a ochrany verejného zdravia. 

Kľúčové slová: 

súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ, úhrada 
nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte EÚ, 
cezhranične poskytovaná zdravotná starostlivosť, preplatenie nákladov zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, zdravotná poisťovňa 

Abstract 

The article is aimed at clarifying the regulation of legal relations and procedures aimed 
at ensuring the access of the insured to cross-border healthcare in the Member states 
of the European Union in conditions of the Slovak Republic. This area is characterized 
by extensive legislation at the level of European Union law to ensure the freedom of 
movement of persons and the provision of services and at national level to ensure the 
financial stability of the health insurance system and the provision of sustainable, 
affordable and high quality healthcare and public health protection. 
 

                                                 
1 Autor spracoval príspevok v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0081/19 pod názvom „Európsky sociálny model 
a jeho tendencie“. Zodpovedný riešiteľ projektu je doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.. Právnická fakulta Trnavskej 
univerzity.  
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ÚVOD 

Cezhraničná zdravotná starostlivosť na nadnárodnej (úniovej) úrovni (resp. 
označovanej aj ako „prenos/export“ zdravotnej starostlivosti) napomáha popri 
odstraňovaní ekonomických prekážok, zabezpečovať realizáciu slobodného pohybu 
osôb, najmä napĺňať práva ekonomicky aktívneho obyvateľstva Európskeho 
spoločenstva. Najčastejšie sa vyskytujúcou situáciou prezentujúcou túto oblasť je 
prípad migrujúceho pracovníka usadeného z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti 
v aktuálnom alebo predchádzajúcom období na území jedného členského štátu 
Európskej únie a ktorého zdravotný stav vyžaduje lekársky zákrok alebo súbor 
zdravotných výkonov2, ktorý nie je možné pri zohľadnení určitých kritérií ďalej 
uvedených poskytnúť práve v tomto členskom štáte. 

 Právna úprava cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je zasadená do širšieho 
rámca exportu dávok patriacich z hľadiska druhu pokrývaných sociálnych udalostí do 
oblastí, ktoré sú predmetom nižšie uvedených nariadení EÚ, ktoré sú nositeľmi 
metódy koordinácie národných systémov sociálneho zabezpečenia zvolenej 
predovšetkým s ohľadom na skutočnosť, že  systémy sociálneho zabezpečenia 
a ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí nepatria medzi oblasti, ktoré spadajú podľa čl. 4 
Zmluvy o fungovaní EÚ medzi spoločné (komplementárne) právomoci EÚ 
a členských štátov.  

Opodstatnenosť využitia metódy koordinácie národných systémov sociálneho 
zabezpečenia3 založenej najmä na prenose dávok (služieb) namiesto harmonizačnej 
metódy (ako napr. niektorých inštitútov pracovného práva) je daná nielen 
ekonomickými možnosťami v rámci určitého redistributívneho modelu, ale najmä v 
tomto analyzovanom zmysle signifikantným prístupom národných úprav sociálneho 
zabezpečenia členských štátov k výplate (exportu) národných dávok. Ilustračným 
príkladom môže tzv. teritoriálny prístup použitý pri tvorbe sociálneho 
                                                 
2 Vo vnútroštátnom rozmere, podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zdravotným výkonom ucelená 
činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
3 Po Lisabonskom summite (2000) bola zavedená nová metóda tzv. „otvorenej koordinácie“. Bližšie k tomu pozri str. 
81 Tomeš, I. a Koldinská, K.: Sociální právo Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003  
Bližšie pozri Koldinská, K.: Otevřená metoda koordinace – nová cesta evropské sociální politiky. Právo a zaměstnání 
č. 7-8/2002, str. 36 a 37.    
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2 Vo vnútroštátnom rozmere, podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
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3 Po Lisabonskom summite (2000) bola zavedená nová metóda tzv. „otvorenej koordinácie“. Bližšie k tomu pozri str. 
81 Tomeš, I. a Koldinská, K.: Sociální právo Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003  
Bližšie pozri Koldinská, K.: Otevřená metoda koordinace – nová cesta evropské sociální politiky. Právo a zaměstnání 
č. 7-8/2002, str. 36 a 37.    



 

138 
 

zákonodarstva, ktoré viazalo výplatu určitých druhov dávok s bydliskom oprávnenej 
osoby na svojom území, čím vytvárali, resp. vytvárajú prekážky voľnému pohybu 
pracovníkov vrátane ekonomicky neaktívneho obyvateľstva (ako sú študenti 
a dôchodcovia). V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nemožno hovoriť 
o priamom exporte dávky („putovanie“ príslušnej dávky za jej príjemcom bez ohľadu 
na jeho bydlisko či štátnu príslušnosť) vyplývajúcom z podstaty tohto označenia ale 
o nepriamom exporte (cezhraničnej) zdravotnej starostlivosti4, kedy osoba 
(poistenec) „vycestuje“ za poskytnutím zdravotnej starostlivosti do iného členského 
štátu ako štátu jeho (zdravotného) poistenia.   

 
1 ÚNIOVÁ KOORDINAČNÁ PRÁVA ÚPRAVA 

Právna úprava cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na nadnárodnej (úniovej) 
úrovni je obsiahnutá v primárnom úniovom práve v čl. 48 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (záväzok prijatia opatrení na zaistenie voľného pohybu pracovník pre 
oblasť sociálneho zabezpečenia),  v čl. 49 (sloboda poskytovania služieb), v čl. 153 
(za účelom zaistenia hodnôt sociálnej politiky prijíma únia subsidiárne opatrenia 
v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov), v čl. 168 Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia), 
v  nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia5 (ďalej len „nariadenie č. 
883/2004“)6, postupy jej úhrad vo vykonávacom nariadení EP a Rady (ES) č. 
987/2009 zo 16. septembra 2009 naposledy zmenenom nariadením Komisie (EÚ) č. 
2017/492 z 21. marca 2017 (ďalej len „vykonávacie nariadenie č. 987/2009“)7 
a v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti8. 

Priamy export dávok v koordinačných oblastiach obsiahnutých v čl. 3 
nariadenia č. 883/2004 a zakotvený v čl. 7 tohto nariadenia sa vzťahuje len na peňažné 
dávky a je vyjadrený ako zákaz akéhokoľvek znižovania, upravovania, pozastavenia, 

                                                 
4 Pozri str. 44. Jorens, Y., Schulte, B.: Manual on European and International Social Security Law. Phare – Consensus 
programme. 1999. 101 s. 
5 Uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L/166, dňa 30. 4. 2004. Nariadenie č. 883/2004 bolo zmenené nariadením EP 
a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009, nariadením Komisie (EÚ) č. 1244/2010 zo dňa 9. decembra 2010, č. 
465/2012 zo dňa 22. mája 2012, nariadením Komisie (EÚ) č. 1224/2012 zo dňa 18. decembra 2012, nariadením Rady 
(EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013, nariadením Komisie (EÚ) č. 1372/2013 z 19. decembra 2013, nariadením Komisie 
(EÚ) č. 1368/2014 zo 17. decembra 2014, nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/492 z 21. marca 2017 a nariadením EP 
a Rady (EÚ) č. 2019/1149 z 20. júna 2019. 
6 Predchodcom tohto nariadenia bolo nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich 
sa v rámci spoločenstva, a to až do roku 2009. 
7 Uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 284, dňa 30. októbra 2010 
8 Uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 88, dňa 4. apríla 2011 
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odňatia alebo konfiškácie peňažných dávok v invalidite, v starobe alebo 
pozostalostných dávok, dôchodkov za pracovné úrazy alebo choroby z povolania 
a podpory pri úmrtí (na ktoré vznikol nárok podľa jednej národnej úpravy alebo 
viacerých úprav sociálneho zabezpečenia) z dôvodu, že príjemca alebo jeho rodinní 
príslušníci má bydlisko9 na území iného členského štátu ako je sídlo príslušnej 
inštitúcie zodpovednej za výplatu týchto dávok. Ale nepriamy export vecných 
dávok, t. j. koordinovanej oblasti nemocenských dávok, dávok v materstve a 
rovnocenných dávok v otcovstve (použijúc označenie príslušnej časti nariadenia 
883/2004) a teda aj zdravotnej starostlivosti je zakotvený v čl. 17 až 20 nariadenia č. 
883/2004.   

Koordinačnými pravidlami sú regulované tri situácie a osobitne vycestovanie 
poistenca za poskytnutím zdravotnej starostlivosti, na ktoré chceme upriamiť osobitnú 
pozornosť. Prvou situáciou je rozdielnosť bydliska v členskom štáte poistenca a jeho 
rodinných príslušníkov10 a členského štátu ich poistenia (resp. ich príslušnej inštitúcie 
s pôsobnosťou na území iného členského štátu), pričom poistencovi a jeho rodinným 
príslušníkom je poskytovaná zdravotná starostlivosť inštitúciou miesta bydliska podľa 
ňou uplatňovaných právnych predpisov v rozsahu akoby boli jej poistencami (ide 
o tzv. koordinačnú metódu stotožnenia (národného) poistenia členského štátu, 
v ktorom sa poskytuje príslušná služba zdravotnej starostlivosti). Podľa čl. 24 
vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 poistenec a jeho rodinní príslušníci sú povinní 
zaregistrovať sa v inštitúcii členského štátu ich bydliska. Právo na poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte ich bydliska preukazujú dokumentom, ktorý 
na žiadosť poistenca alebo na žiadosť inštitúcie členského štátu ich bydliska vydáva 
ich príslušná inštitúcia. 

Druhou situáciou cezhraničného poskytovania služieb zdravotnej 
starostlivosti je, keď poistenec a jeho rodinní príslušníci „prenesú“ svoj (prechodný) 
pobyt na územie príslušného členského štátu EÚ a ich bydlisko je zasa na území iného 
členského štátu. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje príslušná inštitúcia na vlastné 
náklady v súlade s právnymi predpismi, ktoré vykonáva, ako keby tieto osoby mali 
bydlisko v tomto členskom štáte EÚ. 
                                                 
9 Autor podotýka, že nariadenie č. 883/2004 rozumie pod pojmom pobyt – prechodné bydlisko a pod pojmom bydlisko 
– miesto, kde osoba zvyčajne býva, čo predstavuje značný rozdiel so slovenskou vnútroštátnou právnou úpravou a aj 
terminológiou. V čl. 11 vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 sú zakotvené postupy na určenie bydliska 
predovšetkým v situáciách, ak osoba migruje a zdržiava sa medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a má 
rôznej kvality vytvorené väzby k územiam daných štátov.  
10 Za rodinného príslušníka, resp. člena rodiny (domácnosti) nariadenie č. 883/2004 považuje osobu, za ktorú ju 
považuje príslušná národná úprava, ktorá poskytuje príslušnú dávku. Ak by však vnútroštátna úprava považovala za 
takúto osobu iba osobu ekonomicky činnú, ktorá žije v spoločnej domácnosti v migrujúcou osobou, považuje sa na 
účely koordinácie za takúto osobu aj ekonomicky neaktívna osoba, ktorá je závislá od migrujúcej osoby. Právne 
úpravy, ktoré nerozlišujú medzi rodinnými príslušníkmi a inými osobami, tak rodinným príslušníkom sú 
manžel/manželka, neplnoleté deti a nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek plnoletosti. 
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zákonodarstva, ktoré viazalo výplatu určitých druhov dávok s bydliskom oprávnenej 
osoby na svojom území, čím vytvárali, resp. vytvárajú prekážky voľnému pohybu 
pracovníkov vrátane ekonomicky neaktívneho obyvateľstva (ako sú študenti 
a dôchodcovia). V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nemožno hovoriť 
o priamom exporte dávky („putovanie“ príslušnej dávky za jej príjemcom bez ohľadu 
na jeho bydlisko či štátnu príslušnosť) vyplývajúcom z podstaty tohto označenia ale 
o nepriamom exporte (cezhraničnej) zdravotnej starostlivosti4, kedy osoba 
(poistenec) „vycestuje“ za poskytnutím zdravotnej starostlivosti do iného členského 
štátu ako štátu jeho (zdravotného) poistenia.   

 
1 ÚNIOVÁ KOORDINAČNÁ PRÁVA ÚPRAVA 

Právna úprava cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na nadnárodnej (úniovej) 
úrovni je obsiahnutá v primárnom úniovom práve v čl. 48 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (záväzok prijatia opatrení na zaistenie voľného pohybu pracovník pre 
oblasť sociálneho zabezpečenia),  v čl. 49 (sloboda poskytovania služieb), v čl. 153 
(za účelom zaistenia hodnôt sociálnej politiky prijíma únia subsidiárne opatrenia 
v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov), v čl. 168 Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia), 
v  nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia5 (ďalej len „nariadenie č. 
883/2004“)6, postupy jej úhrad vo vykonávacom nariadení EP a Rady (ES) č. 
987/2009 zo 16. septembra 2009 naposledy zmenenom nariadením Komisie (EÚ) č. 
2017/492 z 21. marca 2017 (ďalej len „vykonávacie nariadenie č. 987/2009“)7 
a v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti8. 

Priamy export dávok v koordinačných oblastiach obsiahnutých v čl. 3 
nariadenia č. 883/2004 a zakotvený v čl. 7 tohto nariadenia sa vzťahuje len na peňažné 
dávky a je vyjadrený ako zákaz akéhokoľvek znižovania, upravovania, pozastavenia, 

                                                 
4 Pozri str. 44. Jorens, Y., Schulte, B.: Manual on European and International Social Security Law. Phare – Consensus 
programme. 1999. 101 s. 
5 Uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L/166, dňa 30. 4. 2004. Nariadenie č. 883/2004 bolo zmenené nariadením EP 
a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009, nariadením Komisie (EÚ) č. 1244/2010 zo dňa 9. decembra 2010, č. 
465/2012 zo dňa 22. mája 2012, nariadením Komisie (EÚ) č. 1224/2012 zo dňa 18. decembra 2012, nariadením Rady 
(EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013, nariadením Komisie (EÚ) č. 1372/2013 z 19. decembra 2013, nariadením Komisie 
(EÚ) č. 1368/2014 zo 17. decembra 2014, nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/492 z 21. marca 2017 a nariadením EP 
a Rady (EÚ) č. 2019/1149 z 20. júna 2019. 
6 Predchodcom tohto nariadenia bolo nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich 
sa v rámci spoločenstva, a to až do roku 2009. 
7 Uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 284, dňa 30. októbra 2010 
8 Uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 88, dňa 4. apríla 2011 

 

139 
 

odňatia alebo konfiškácie peňažných dávok v invalidite, v starobe alebo 
pozostalostných dávok, dôchodkov za pracovné úrazy alebo choroby z povolania 
a podpory pri úmrtí (na ktoré vznikol nárok podľa jednej národnej úpravy alebo 
viacerých úprav sociálneho zabezpečenia) z dôvodu, že príjemca alebo jeho rodinní 
príslušníci má bydlisko9 na území iného členského štátu ako je sídlo príslušnej 
inštitúcie zodpovednej za výplatu týchto dávok. Ale nepriamy export vecných 
dávok, t. j. koordinovanej oblasti nemocenských dávok, dávok v materstve a 
rovnocenných dávok v otcovstve (použijúc označenie príslušnej časti nariadenia 
883/2004) a teda aj zdravotnej starostlivosti je zakotvený v čl. 17 až 20 nariadenia č. 
883/2004.   

Koordinačnými pravidlami sú regulované tri situácie a osobitne vycestovanie 
poistenca za poskytnutím zdravotnej starostlivosti, na ktoré chceme upriamiť osobitnú 
pozornosť. Prvou situáciou je rozdielnosť bydliska v členskom štáte poistenca a jeho 
rodinných príslušníkov10 a členského štátu ich poistenia (resp. ich príslušnej inštitúcie 
s pôsobnosťou na území iného členského štátu), pričom poistencovi a jeho rodinným 
príslušníkom je poskytovaná zdravotná starostlivosť inštitúciou miesta bydliska podľa 
ňou uplatňovaných právnych predpisov v rozsahu akoby boli jej poistencami (ide 
o tzv. koordinačnú metódu stotožnenia (národného) poistenia členského štátu, 
v ktorom sa poskytuje príslušná služba zdravotnej starostlivosti). Podľa čl. 24 
vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 poistenec a jeho rodinní príslušníci sú povinní 
zaregistrovať sa v inštitúcii členského štátu ich bydliska. Právo na poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte ich bydliska preukazujú dokumentom, ktorý 
na žiadosť poistenca alebo na žiadosť inštitúcie členského štátu ich bydliska vydáva 
ich príslušná inštitúcia. 

Druhou situáciou cezhraničného poskytovania služieb zdravotnej 
starostlivosti je, keď poistenec a jeho rodinní príslušníci „prenesú“ svoj (prechodný) 
pobyt na územie príslušného členského štátu EÚ a ich bydlisko je zasa na území iného 
členského štátu. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje príslušná inštitúcia na vlastné 
náklady v súlade s právnymi predpismi, ktoré vykonáva, ako keby tieto osoby mali 
bydlisko v tomto členskom štáte EÚ. 
                                                 
9 Autor podotýka, že nariadenie č. 883/2004 rozumie pod pojmom pobyt – prechodné bydlisko a pod pojmom bydlisko 
– miesto, kde osoba zvyčajne býva, čo predstavuje značný rozdiel so slovenskou vnútroštátnou právnou úpravou a aj 
terminológiou. V čl. 11 vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 sú zakotvené postupy na určenie bydliska 
predovšetkým v situáciách, ak osoba migruje a zdržiava sa medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a má 
rôznej kvality vytvorené väzby k územiam daných štátov.  
10 Za rodinného príslušníka, resp. člena rodiny (domácnosti) nariadenie č. 883/2004 považuje osobu, za ktorú ju 
považuje príslušná národná úprava, ktorá poskytuje príslušnú dávku. Ak by však vnútroštátna úprava považovala za 
takúto osobu iba osobu ekonomicky činnú, ktorá žije v spoločnej domácnosti v migrujúcou osobou, považuje sa na 
účely koordinácie za takúto osobu aj ekonomicky neaktívna osoba, ktorá je závislá od migrujúcej osoby. Právne 
úpravy, ktoré nerozlišujú medzi rodinnými príslušníkmi a inými osobami, tak rodinným príslušníkom sú 
manžel/manželka, neplnoleté deti a nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek plnoletosti. 
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Treťou situáciou cezhraničného poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti 
je, keď poistenec a jeho rodinní príslušníci „prenesú“ svoj pobyt na územie iného 
členského štátu, ktorý ale na rozdiel od predchádzajúcej situácie nie je ich príslušným 
členským štátom, tak majú nárok na zdravotnú starostlivosť po obdobie ich pobytu, 
pričom sa zohľadní povaha tejto zdravotnej starostlivosti (napr. či ju nemožno 
poskytnúť až po návrate do členského štátu ich bydliska) a očakávaná dĺžka pobytu. 
Túto zdravotnú starostlivosť poskytuje v mene príslušnej inštitúcie inštitúcia 
členského štátu miesta pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré 
uplatňuje, ako keby dané osoby boli poistené podľa týchto právnych predpisov. 

Poistenec (a aj jeho rodinný príslušník) predloží poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte pobytu dokument vydaný jeho príslušnou inštitúciou 
preukazujúci nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (dokument preukazuje 
nárok poistenca a aj jeho rodinného príslušníka na zdravotnú starostlivosť za 
rovnakých podmienok aké sa uplatňujú na osoby poistené v členskom štáte pobytu). 
Ak poistenec takýto dokument nemá, tak inštitúcia miesta pobytu sa v prípade potreby 
alebo na základe dožiadania obráti na príslušnú inštitúciu so žiadosťou o jeho 
poskytnutie. Zdravotná starostlivosť sa poskytne členským štátom pobytu podľa jeho 
právnych predpisov poskytovania zdravotnej starostlivosti a v takom rozsahu 
zohľadňujúcom jeho zdravotný stav, aby nebol nútený vrátiť sa do príslušného 
členského štátu pred koncom plánovaného pobytu pre poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti. Podľa čl. 25 ods. 4 a 5 vykonávacieho nariadenia č. 987/2009, 
upravujúcom postup pri úhrade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poistenec, 
ktorý uhradil náklady na zdravotnú starostlivosť (alebo ich časť) môže žiadať 
inštitúciu miesta jeho pobytu o ich preplatenie za predpokladu, že to umožňujú právne 
predpisy uplatňované inštitúciou miesta pobytu (t. j. úhrada reálnych nákladov). V 
takom prípade inštitúcia miesta pobytu priamo preplatí poistencovi sumu nákladov za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu a podľa sadzieb náhrad, aké stanovujú 
ňou uplatňované právne predpisy. Ak vyššie uvedené nie je možné alebo poistenec 
takú možnosť nevyužil v inštitúcii miesta pobytu, tak vynaložené náklady preplatí 
poistencovi jeho príslušná inštitúcia podľa súm náhrad uplatňovaných inštitúciou 
miesta pobytu alebo súm, ktoré by sa nahrádzali inštitúcii miesta pobytu (ide 
o paušálne platby v osobitných situáciách). Uvedené ale nevylučuje možnosť 
preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť príslušnou inštitúciou poistenca v 
rozsahu a podľa súm náhrad aké stanovujú ňou uplatňované právne predpisy za 
predpokladu, že s tým poistenec súhlasí. V krajnom prípade, ak by právna úprava 
členského štátu pobytu nestanovovala výšku náhrady za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť, tak príslušná inštitúcia poistenca mu môže preplatiť náklady v rozsahu 
a podľa výšky náhrad aké určujú ňou uplatňované právne predpisy, a to aj bez súhlasu 
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poistenca. Preplatenie nákladov poistenca v žiadnom prípade nesmie presiahnuť sumu 
skutočne vynaložených nákladov. 

Napokon poslednou koordinačnou situáciou pre túto oblasť cezhraničného 
poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje podľa čl. 20 nariadenia č. 
883/2004 záujem poistenca a aj jeho rodinných príslušníkov o poskytnutie 
služieb zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte ako jeho príslušný členský 
štát za predpokladu získania oprávnenia na vycestovanie za jej poskytnutím jeho 
príslušnou inštitúciou (označuje sa aj ako cezhraničná naplánovaná liečba). 
Oprávnenie príslušná inštitúcia udelí, ak daná zdravotná starostlivosť patrí do rozsahu 
starostlivosti definovanej právnymi predpismi členského štátu EÚ, v ktorom má 
bydlisko poistenec a aj jeho rodinný príslušník11 a v ktorom nemôže dostať takúto 
zdravotnú starostlivosť v časovom limite, ktorý je lekársky odôvodnený, pričom sa 
zohľadní jeho súčasný zdravotný stav a možný priebeh choroby (absolútny pozitívny 
účinok konania). Poistenec alebo jeho rodinný príslušník, ktorý je oprávnený 
príslušnou inštitúciou vycestovať do iného členského štátu EÚ za účelom poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti primeranej podľa jeho stavu, má nárok na takú zdravotnú 
starostlivosť akú poskytuje  inštitúciou miesta pobytu v súlade s právnymi predpismi, 
ktoré uplatňuje (t. j. za podmienok a rozsahu akoby tento poistenec bol poistený podľa 
právnych predpisov, ktoré uplatňuje), a to v mene príslušnej inštitúcie tohto poistenca. 
Túto rámcovú koordinačnú situáciu bližšie rozpracováva vykonávacie nariadenie č. 
987/2009. Podľa čl. 26 ods. 1 toho vykonávacieho nariadenia poistenec predloží 
dokument vyhotovený príslušnou inštitúciou12, ktorá mu vydala oprávnenie na 
vycestovanie za poskytnutím zdravotnej starostlivosti inštitúcii členského štátu miesta 
pobytu. Týmto dokumentom je v súčasnosti prenosný dokument „PD S2“ 
vymedzenou dobou platnosti a s vymedzeným rozsahom plánovanej zdravotnej 
starostlivosti.  

Ak by poistenec nemal bydlisko v príslušnom členskom štáte, požiada vydanie 
tohto oprávnenia príslušnú inštitúciu prostredníctvom inštitúcie miesta bydliska. V 
tomto prípade musí inštitúcia miesta bydliska vydať vyhlásenie, či sú v členskom štáte 
bydliska splnené požiadavky dostupnosti a včasnosti zdravotnej starostlivosti 
vzhľadom na aktuálny zdravotný stav poistenca a priebeh jeho choroby. Príslušná 
inštitúcia poistenca môže zamietnuť vydanie oprávnenia na vycestovanie za 
poskytnutím zdravotnej starostlivosti iba v prípadoch pozitívneho posúdenia 

                                                 
11 Ak rodinný príslušník poistenca má bydlisko inom v členskom štáte ako je členský štát bydliska poistenca a tento 
členský štát sa rozhodol pre náhradu na základe stanovených čiastok, tak náklady na zdravotnú starostlivosť znáša 
inštitúcia bydliska tohto rodinného príslušníka.  
12 Príslušnou inštitúciou v situácii rozdielneho bydliska rodinného príslušníka a poistenca môže byť aj inštitúcia miesta 
bydliska, ak sa podľa jej právnych predpisov preplácajú náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške pevne 
stanovených súm. 
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Treťou situáciou cezhraničného poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti 
je, keď poistenec a jeho rodinní príslušníci „prenesú“ svoj pobyt na územie iného 
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členského štátu miesta pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré 
uplatňuje, ako keby dané osoby boli poistené podľa týchto právnych predpisov. 

Poistenec (a aj jeho rodinný príslušník) predloží poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte pobytu dokument vydaný jeho príslušnou inštitúciou 
preukazujúci nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (dokument preukazuje 
nárok poistenca a aj jeho rodinného príslušníka na zdravotnú starostlivosť za 
rovnakých podmienok aké sa uplatňujú na osoby poistené v členskom štáte pobytu). 
Ak poistenec takýto dokument nemá, tak inštitúcia miesta pobytu sa v prípade potreby 
alebo na základe dožiadania obráti na príslušnú inštitúciu so žiadosťou o jeho 
poskytnutie. Zdravotná starostlivosť sa poskytne členským štátom pobytu podľa jeho 
právnych predpisov poskytovania zdravotnej starostlivosti a v takom rozsahu 
zohľadňujúcom jeho zdravotný stav, aby nebol nútený vrátiť sa do príslušného 
členského štátu pred koncom plánovaného pobytu pre poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti. Podľa čl. 25 ods. 4 a 5 vykonávacieho nariadenia č. 987/2009, 
upravujúcom postup pri úhrade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, poistenec, 
ktorý uhradil náklady na zdravotnú starostlivosť (alebo ich časť) môže žiadať 
inštitúciu miesta jeho pobytu o ich preplatenie za predpokladu, že to umožňujú právne 
predpisy uplatňované inštitúciou miesta pobytu (t. j. úhrada reálnych nákladov). V 
takom prípade inštitúcia miesta pobytu priamo preplatí poistencovi sumu nákladov za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu a podľa sadzieb náhrad, aké stanovujú 
ňou uplatňované právne predpisy. Ak vyššie uvedené nie je možné alebo poistenec 
takú možnosť nevyužil v inštitúcii miesta pobytu, tak vynaložené náklady preplatí 
poistencovi jeho príslušná inštitúcia podľa súm náhrad uplatňovaných inštitúciou 
miesta pobytu alebo súm, ktoré by sa nahrádzali inštitúcii miesta pobytu (ide 
o paušálne platby v osobitných situáciách). Uvedené ale nevylučuje možnosť 
preplatenia nákladov na zdravotnú starostlivosť príslušnou inštitúciou poistenca v 
rozsahu a podľa súm náhrad aké stanovujú ňou uplatňované právne predpisy za 
predpokladu, že s tým poistenec súhlasí. V krajnom prípade, ak by právna úprava 
členského štátu pobytu nestanovovala výšku náhrady za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť, tak príslušná inštitúcia poistenca mu môže preplatiť náklady v rozsahu 
a podľa výšky náhrad aké určujú ňou uplatňované právne predpisy, a to aj bez súhlasu 
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poistenca. Preplatenie nákladov poistenca v žiadnom prípade nesmie presiahnuť sumu 
skutočne vynaložených nákladov. 

Napokon poslednou koordinačnou situáciou pre túto oblasť cezhraničného 
poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje podľa čl. 20 nariadenia č. 
883/2004 záujem poistenca a aj jeho rodinných príslušníkov o poskytnutie 
služieb zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte ako jeho príslušný členský 
štát za predpokladu získania oprávnenia na vycestovanie za jej poskytnutím jeho 
príslušnou inštitúciou (označuje sa aj ako cezhraničná naplánovaná liečba). 
Oprávnenie príslušná inštitúcia udelí, ak daná zdravotná starostlivosť patrí do rozsahu 
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11 Ak rodinný príslušník poistenca má bydlisko inom v členskom štáte ako je členský štát bydliska poistenca a tento 
členský štát sa rozhodol pre náhradu na základe stanovených čiastok, tak náklady na zdravotnú starostlivosť znáša 
inštitúcia bydliska tohto rodinného príslušníka.  
12 Príslušnou inštitúciou v situácii rozdielneho bydliska rodinného príslušníka a poistenca môže byť aj inštitúcia miesta 
bydliska, ak sa podľa jej právnych predpisov preplácajú náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške pevne 
stanovených súm. 
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inštitúcie miesta bydliska alebo ak v príslušný členský štát vie poskytnúť potrebnú 
zdravotnú starostlivosť v lehote, ktorá je lekársky prijateľná pri zohľadnení súčasného 
zdravotného stavu a prognózy dotknutej osoby (absolútny negatívny účinok 
konania). Ak by príslušná inštitúcia neinformovala o rozhodnutí inštitúciu členského 
štátu bydliska v jej vnútroštátnej lehote, tak nastupuje fikcia, že príslušná inštitúcia 
oprávnenie na vycestovanie za poskytnutím zdravotnej starostlivosti vydala.   

V osobitnej situácii nutnosti poskytnutia naliehavej a životne dôležitej liečby 
a splnenia požiadavky dostupnosti a včasnosti zdravotnej starostlivosti vzhľadom na 
aktuálny zdravotný stav poistenca a priebeh jeho choroby, pričom poistenec by nemal 
bydlisko v príslušnom členskom štáte, oprávnenie vydáva inštitúcia miesta bydliska 
v mene príslušnej inštitúcie, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje 
príslušnú inštitúciu. V tomto osobitnom prípade je príslušná inštitúcia povinná 
akceptovať zistenia a zvolené možnosti liečby, o ktorých rozhodli lekári schválení 
inštitúciou miesta bydliska. V tomto akútnom prípade ale patrí príslušnej inštitúcii 
právo na preskúmanie zdravotného stavu poistenca ňou určeným lekárom v členskom 
štáte pobytu alebo bydliska. 

Vo vzťahu k úhrade zdravotnej starostlivosti, na ktorú príslušná poisťovňa 
vydala oprávnenie platia pravidlá uvedené pri tretej situácii cezhraničného 
poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti. Súčasne ale platí, že ak poistenec  
uhradil znášal náklady na zdravotnú starostlivosť alebo ich časť a náklady, ktoré je 
príslušná inštitúcia povinná preplatiť či inštitúcii miesta pobytu alebo poistencovi (t. 
j. reálne náklady), sú nižšie ako náklady, ktoré by platila za rovnakú zdravotnú 
starostlivosť podľa ňou vykonávaných (vnútroštátnych) právnych predpisov (fiktívne 
náklady), tak príslušná inštitúcia je povinná preplatiť na požiadanie takto vzniknutý 
rozdiel v nákladoch na zdravotnú starostlivosť (t. j. o čo fiktívne náklady prevýšili 
reálne náklady). Súčasne ale suma náhrady nesmie presiahnuť náklady, ktoré vznikli 
poistencovi a príslušná inštitúcia môže zohľadniť sumu, ktorú by bol poistenec 
povinný zaplatiť, ak by sa mu zdravotná starostlivosť poskytovala v príslušnom 
členskom štáte.  

Ak právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia, zakotvujú aj náhradu 
cestovných nákladov a nákladov na pobyt súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti, tak príslušná inštitúcia je povinná prevziať takto vzniknuté náklady vo 
vzťahu k poistencovi, príp. k osobe sprievodcu, pri vydávaní oprávnenia na 
vycestovanie za poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte. 

 
1.1     Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ k vydávaniu oprávnení na 

vycestovanie za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu 
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Vyššie uvedené požiadavky v koordinačnom nariadení 883/2003 a vo 
vykonávacom nariadení č. 987/2009 pri vydávaní oprávnenia na vycestovanie za 
poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte buď boli predmetom 
prieskumu Súdneho dvora EÚ (v čase daných káuz Európskeho súdneho dvora) alebo 
boli výsledkom rozhodovacej činnosti tohto súdu. 

K spochybneniu požiadaviek rámcovej koordinačnej úpravy (vtedy platnom 
nariadení Rady (EHS) č. 1408/71) na účely vycestovania za poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti do iného členského štátu a jej úhradou príslušným členským štátom EÚ 
nastalo v nasledovných prípadoch. V prípade Raymond Kohll v. Union des caisses 
de maladie (C-158/96; rozhodnuté dňa 28. apríla 1998) a prípade Nicolas Decker v. 
Caisse de maladie des employés privés (C-120/95; rozhodnuté dňa 28. apríla 1998). 
Znaky skutkového stavu boli v oboch prípadoch takmer totožné. Páni Kohll a Decker 
ako luxemburskí štátni príslušníci  vycestovali za službami zdravotnej starostlivosti 
na územie iného členského štátu, ako bol ich príslušný členský štát a bez 
predchádzajúceho oprávnenia (označovaného predchádzajúcou koordinačnou 
úpravou ako povolenie), ktoré vyžadovala ich vnútroštátna úprava, požiadali 
o zdravotnícke pomôcky v podobe dioptrií do okuliarov a zubného strojčeka, ktorých 
nadobúdacie náklady žiadali následne preplatiť u ich príslušných domovských 
inštitúcií, v ktorých boli poistení. Napriek argumentácii príslušných poistných 
inštitúcií o absencii oprávnenia na vycestovanie za poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti (pomôckami) a jej úhradou, o možnom riziku narušenia finančnej 
rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia13, o možnom znížení ochrany 
verejného zdravia a o nemožnosti plne liberalizovať poskytovanie služieb zdravotnej 
starostlivosti na národnej úrovni14, rozhodol SD EÚ v prospech oboch pánov 
s poukazom na slobodu poskytovania služieb a slobodu voľného pohybu tovarov, 
ktorej plnému uplatneniu z pozície poskytovateľov zdravotníckych služieb v oblasti 
vecných dávok v chorobe a materstve bráni dotknutá vnútroštátna úprava aplikovaná 
prostredníctvom uvedeného povoľovacieho konania15. Teda nepriamo v týchto 

                                                 
13 V systémoch zdravotnej starostlivosti s kvalitatívne vyššou úrovňou môže nastať nekontrolovateľný nárast 
nákladov. Týmto argumentom sa však SD EÚ bližšie nezaoberal. Tento argument ekonomickej povahy nemožno 
stotožniť s dôvodom verejného záujmu predstavujúceho ospravedlniteľnú prekážku pre obmedzenie slobody 
poskytovania služieb. K tomu pozri str. 239-246 Pítrová, L., Pomahač, R: Průvodce evropskou judikaturou 
Evropského soudního dvora 2díl. Praha. Linde, 2001.   
14 Plná liberalizácia trhu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nemôže garantovať princíp miestne a včasne 
dostupného poskytovania (služieb) zdravotnej starostlivosti.  
15 V prípade Kohll záverečný verdikt znel: „Články 59 a 60 Zmluvy o ES vylučujú vnútroštátne predpisy, podľa 
ktorých náhrada, v súlade s rozsahom nákladov v štáte poistenia na zubné ošetrenie poskytnuté čeľustným ortopédom 
usadeným v inom členskom štáte podlieha povoleniu inštitúciou sociálneho zabezpečenia poistenej osoby“. 
V prípade Decker záverečný verdikt znel: "Články 30 a 36 Zmluvy o ES bránia vnútroštátnym predpisom, na základe 
ktorých inštitúcia sociálneho zabezpečenia členského štátu odmieta nahradiť poistenej osobe náklady na okuliare 
zakúpenými u optika usadeného v inom členskom štáte na základe paušálnej sadzby z dôvodu, že sa vopred vyžaduje 
povolenie na nákup akéhokoľvek zdravotníckeho výrobku v zahraničí.“ 
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rovnováhy systémov sociálneho zabezpečenia13, o možnom znížení ochrany 
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s poukazom na slobodu poskytovania služieb a slobodu voľného pohybu tovarov, 
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13 V systémoch zdravotnej starostlivosti s kvalitatívne vyššou úrovňou môže nastať nekontrolovateľný nárast 
nákladov. Týmto argumentom sa však SD EÚ bližšie nezaoberal. Tento argument ekonomickej povahy nemožno 
stotožniť s dôvodom verejného záujmu predstavujúceho ospravedlniteľnú prekážku pre obmedzenie slobody 
poskytovania služieb. K tomu pozri str. 239-246 Pítrová, L., Pomahač, R: Průvodce evropskou judikaturou 
Evropského soudního dvora 2díl. Praha. Linde, 2001.   
14 Plná liberalizácia trhu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nemôže garantovať princíp miestne a včasne 
dostupného poskytovania (služieb) zdravotnej starostlivosti.  
15 V prípade Kohll záverečný verdikt znel: „Články 59 a 60 Zmluvy o ES vylučujú vnútroštátne predpisy, podľa 
ktorých náhrada, v súlade s rozsahom nákladov v štáte poistenia na zubné ošetrenie poskytnuté čeľustným ortopédom 
usadeným v inom členskom štáte podlieha povoleniu inštitúciou sociálneho zabezpečenia poistenej osoby“. 
V prípade Decker záverečný verdikt znel: "Články 30 a 36 Zmluvy o ES bránia vnútroštátnym predpisom, na základe 
ktorých inštitúcia sociálneho zabezpečenia členského štátu odmieta nahradiť poistenej osobe náklady na okuliare 
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povolenie na nákup akéhokoľvek zdravotníckeho výrobku v zahraničí.“ 
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rozhodnutiach podriadil Súdny dvor EÚ služby zdravotnej starostlivosti pod pojem 
služba v zmysle jej slobodného poskytovania na území EÚ. 

Z uvedených rozhodnutí primárne vyplynulo, že úhradu nákladov za služby 
zdravotnej starostlivosti poskytnuté v inom členskom štáte ako je príslušný členský 
štát poistenia, bez ohľadu na existenciu oprávnenia vydaného príslušnou inštitúciou, 
nemožno viazať iba na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí pôsobia na 
území príslušnej inštitúcie členského štátu, resp. iba na tých poskytovateľov, ktorí sú 
„zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti“ v členskom štáte, na území 
ktorého pôsobí príslušná inštitúcia. Príslušné luxemburské inštitúcie poistenia oboch 
pánov preplatili náklady, ktoré im vznikli pri nadobudnutí vyššie uvedených 
zdravotníckych pomôcok do výšky (išlo o „paušálne tarify“), ktorú inak bežne 
poskytujú za rovnakú, resp. obdobnú službu zdravotnej starostlivosti poskytovanú 
zmluvnými luxemburskými zdravotnými inštitúciami. Sekundárne bola v spore 
načrtnutá, ako protiargument žalovanej strany, aj otázka, či vnútroštátna právna 
úprava môže brániť voľnému poskytovaniu tohto druhu služieb inými poskytovateľmi 
zdravotníckej starostlivosti (vrátene diagnostických a liečebných postupov), ktorí sú 
usadení v inom členskom štáte (aj po uznaní ich odbornej spôsobilosti v súlade s 
komunitárnou úpravou) a ktorí navyše môžu mať charakter iba nezmluvných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti16. Akonáhle príslušná inštitúcia vydá v 
povoľovacom konaní prenosný dokument (v tom čase E - formulár 112) má sa zato, 
že vyjadrila súhlas s tým, aby poistenec prijal zdravotnú starostlivosť mimo 
príslušného členského štátu a teda zároveň uvedeným formulárom zveruje výkon 
zdravotnej starostlivosti lekárom uznaným v inom členskom štáte EÚ poskytujúcom 
ošetrenie v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, t. j. akoby získali 
kvalifikáciu podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom pôsobí príslušná 
inštitúcia. Z uvedeného vyplýva, že následne je aj príslušná inštitúcia zaviazaná 
akceptovať a uznať zistenia a rozhodnutia voľby liečebného postupu lekárov miesta 
výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, akoby tieto liečebné postupy a 
rozhodnutia boli vykonané (pochádzali) lekármi uznanými právnou úpravou, ktorú 
vykonáva príslušná inštitúcia17.  

Z  ratio decidenti oboch rozhodnutí sa odvíjali aj ďalšie otázky, na ktoré 
hľadal SD EÚ jednak odpoveď v ďalšej rozhodovacej činnosti a jednak ďalšími 

                                                 
16 Pozri bližšie body rozhodnutia v právnej veci Kohll č. 29, 33, 41, 47, 52 body č. 41, 42, 43 rozhodnutia v právnej 
veci Decker. 
17Obdobne pozri body č. 50 a 51 v právnej veci Annette Keller vs. INSS C -145/03, ktoré obsahovo konkretizujú 
analyzované rozhodnutia vo veci Kohll a Decker. V tomto prípade španielska inštitúcia musela akceptovať liečebný 
postup zvolený nemeckými lekármi (zdravotníckymi zariadeniami) u jej poistenkyne, ktorý spočíval v premiestnení 
poistenkyne na územie Švajčiarska, t. j. do tretieho štátu, i keď povolenie španielska inštitúcia vydala poistenkyni iba 
na účely vycestovania do Nemecka. 
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rozhodnutiami umožnil upresniť výklad oboch analyzovaných rozhodnutí, ktoré sám 
SD EÚ považuje za súčasť „stálej judikatúry“18. Otázky súviseli s oblasťou výšky 
uhrádzaných nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť príslušnou inštitúciou 
a zaradenia (či nezaradenia) určitých druhov poskytovaných zdravotných služieb do 
kategórie základného (resp. verejného) zdravotného poistenia z hľadiska finančnej 
participácie na ich miere úhrady v rôznych členských štátoch EÚ alebo zdôvodnenie 
povinnosti refundácie nákladov spojených s poskytnutím zdravotnej starostlivosti 
členským štátom, v ktorom sa zdravotná starostlivosť poskytuje bezplatne, a teda nie 
sú v systéme reálne finančné prostriedky na úhradu týchto nákladov. Analyzované 
a následné rozhodnutia SD EÚ nepredznačili cestu úplne voľnej a nekontrolovateľnej 
„zdravotnej turistiky“ občanov Európskeho spoločenstva do iných členských štátov.  

Určité mantinely takýmto až extrémnym výkladovým názorom vyplývajúcim 
z uvedených rozhodnutí postavil SD EÚ rozhodnutím C-157/99 v spojených veciach 
Smith v. Stichting Ziekenfonds VGZ a  Peerbooms v. Stichting CZ Groep 
Zorverzekeringen, zo dňa 12. júla 2001. Súdny dvor judikoval prípad dvoch 
holandských občanov, p. Smithovej a p. Peerboomsa, ktorí bez vydania 
predchádzajúceho povolenia požadovali preplatiť náklady za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť v inom členskom štáte (pani v Nemecku a pán v Rakúsku), ktorá 
spočívala v jednom prípade v ošetrení za účelom zistenia ideálnej medikamentóznej 
a ergo-, psychoterapeutickej liečby parkinsonovej choroby a druhom prípade 
v intenzívnej špeciálnej neurostimulačnej terapii pre pacientov v kóme (v Holandsku 
sa tento druh poskytoval iba na pokusnej báze pre pacientov mladších ako 25 rokov 
a pán Peerbooms mal v tom čase 36 rokov). Z uvedeného vyplýva, že by išlo 
z pohľadu výšky finančných úhrad za tieto nie obvyklé, ale špecifické služby 
zdravotnej starostlivosti o vysoké úhrady zo strany príslušných (zdravotných) 
inštitúcií.19  

Súdny dvor EÚ v tomto prípade za určitých predpokladov pripustil potrebu 
vydania oprávnenia príslušnými inštitúciami na vycestovanie za poskytnutím 
zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu EÚ dôvodiac zvyšujúcou sa 
finančnou náročnosťou systému zdravotnej starostlivosti (vo vzťahu k rastúcemu 
dopytu po jeho službách), ktorý by mal mať pod kontrolou príslušné náklady 
prostredníctvom zmluvne dohodnutých zdravotných služieb za podmienky súčasného 
zabezpečenia racionálnej, stabilnej, vyváženej a dobre dostupnej zdravotnej 
starostlivosti, t. j. zabrániť plytvaniu s finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi20. 

                                                 
18 Pozri napr. bod č. 54 rozhodnutia C-157/1999 v spojených veciach B.S.M Smith v. Stichting Ziekenfonds VGZ 
a H.T.M. Peerbooms v. Stichting CZ Groep Zorverzekeringen.  
19 K tomu pozri obdobný odborný pohľad KOLDINSKÁ, K., TOMEŠ, I., KŘEPELKA, F.: Sociální právo EU. Praha: 
Wolters Kluver, 2017, s. 310. ISBN 978-80-7552-701-1. s. 243. 
20 Pozri body 76 až 82 rozhodnutia prípadu C- 157/1999. 



 

144 
 

rozhodnutiach podriadil Súdny dvor EÚ služby zdravotnej starostlivosti pod pojem 
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18 Pozri napr. bod č. 54 rozhodnutia C-157/1999 v spojených veciach B.S.M Smith v. Stichting Ziekenfonds VGZ 
a H.T.M. Peerbooms v. Stichting CZ Groep Zorverzekeringen.  
19 K tomu pozri obdobný odborný pohľad KOLDINSKÁ, K., TOMEŠ, I., KŘEPELKA, F.: Sociální právo EU. Praha: 
Wolters Kluver, 2017, s. 310. ISBN 978-80-7552-701-1. s. 243. 
20 Pozri body 76 až 82 rozhodnutia prípadu C- 157/1999. 
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Aby národná úprava vydávania takéhoto oprávnenia nevytvárala prekážku 
slobodnému poskytovaniu služieb, t. j. bola objektívne odôvodniteľná, musí podľa SD 
EÚ vydávanie oprávnenia spĺňať dva základné predpoklady.  

Prvým predpokladom je požiadavka, aby služba zdravotnej starostlivosti, 
ktorá sa má stať predmetom nepriameho exportu dávky bola pokrytá systémom 
zdravotného poistenia a starostlivosti členského štátu EÚ, na ktorom je poistenec 
zamýšľajúci cestovať za touto zdravotnou službou do iného členského štátu 
zúčastnená. Čo znamená, že je potrebné preukázať, že v prípade určitej zdravotnej 
starostlivosti ide o súčasť bežnej zdravotnej starostlivosti pokrytej systémom 
verejného zdravotného poistenia, ktorá je v medzinárodnom medicínskom meradle 
dostačujúco overená a uznávaná. Uvedený predpoklad má svoju logickú oporu aj 
následnej uplatniteľnosti refundácie nákladov spojených s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti.  

Druhým predpokladom vydania oprávnenia, že danú službu zdravotnej 
starostlivosti vyžaduje medicínska starostlivosť o poistenca. Čo predstavuje osobitnú 
situáciu, ak príslušná  inštitúcia členského štátu EÚ nedokáže v rámci svojich 
zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti včasne zabezpečiť primeranú 
zdravotnú starostlivosť (t. j. uskutočnenie takých zdravotných výkonov, ktoré sú 
rovnako účinné ako v prípadnom členskom štáte faktického poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti) s ohľadom na súčasný zdravotný stav pacienta a pravdepodobný ďalší 
priebeh jeho choroby. Oba uvedené predpoklady na vydanie povolenia SD EÚ uviedol 
a potvrdil vo viacerých svojich rozhodnutiach, napr. C – 157/1999, C – 56/2001 
Patrizia Inizian, C – 372/2004 Yvonne Watts.  

V tomto kontexte refundácii atypicky vyznelo rozhodnutie v právnej veci C - 
368/98 Abdon Vanbraekel v. Alliance nationale des mutualités chrétiennes. V tomto 
prípade riešil SD EÚ otázku výšky uhrádzaných nákladov za poskytnuté služby 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ ako príslušnom členskom 
štáte, ak výška požadovaných úhrad v tomto členskom štáte, do ktorého vycestoval 
poistenec za zdravotnou starostlivosťou, je nižšia ako v členskom štáte jeho príslušnej 
inštitúcie. Skutkový stav posudzovaný súdom sa zakladal na žalobe manželky p. 
Vanbraekela (štátny príslušník Belgického kráľovstva), ktorý vstúpil po jej smrti do 
konania o priznanie náhrady zdravotných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 
s ortopedickou operáciou vo Francúzsku a ktoré príslušná belgická poisťovňa 
odmietla preplatiť, nakoľko odmietnutie vydania oprávnenia odôvodnila odborným 
posudkom, ktorý nepotvrdzoval kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť požadovaného 
zdravotného výkonu vo Francúzsku.  
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Súdny dvor EÚ priznaním doplatenia rozdielu až do výšky náhrady nákladov 
(taríf) na zdravotnú starostlivosť poskytovaných inštitúciou členského štátu poistenia 
(Belgicka) pre osobu, ktorá vycestovala za službami zdravotnej starostlivosti do iného 
členského štátu, ktorého národná úprava poskytuje nižšie paušálne úhrady nákladov, 
síce potvrdil, že nariadenie nezakotvuje povinnosť doplatenia takejto náhrady do taríf 
príslušnej inštitúcie, ale zároveň žiadne ustanovenie koordinačného nariadenia 
nebráni tomuto spôsobu úhrady, ak právna úprava príslušnej inštitúcie takúto 
výhodnejšiu úhradu umožňuje (predpokladá) vrátane prevzatia vedľajších 
nákladov súvisiacich s týmto cezhraničným presunom súvisiacim s poskytnutím 
zdravotnej starostlivosti. A zároveň SD EÚ opätovne odmietol existenciu 
závažných dôvodov, ktoré by odôvodňovali ohrozenie verejného zdravia či prípadnú 
nevyváženosť a všeobecnú dostupnosť zdravotnej a klinickej starostlivosti, resp. 
lekárskej vedy, a napokon mohli vo výsledku predstavovať dodatočné neprimerané 
finančné zaťaženie pre poistný systém odkazom na zákaz obmedzovania voľného 
poskytovania služieb. Vo veci prevzatia nákladov za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť obdobne ešte raz SD EÚ rozhodol v právnej veci Yvonne Watts (C - 
372/2004 zo 16. mája 2006), kde však novou okolnosťou bola skutočnosť, že náklady 
sa mali uhradiť poistencovi zo systému zdravotnej starostlivosti, ktorý je založený na 
bezplatnosti. Tu SD EÚ potvrdil povinnosť príslušného členského štátu poskytnúť 
pacientovi náhradu vo výške nákladov vyčíslených na porovnateľnú liečbu 
v zariadení patriacom do tohto bezplatného systému zdravotnej starostlivosti, i keď s 
obmedzením výšky celkovej sumy vyúčtovanej za reálne poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť v druhom členskom štáte. Vo vzťahu k prevzatiu vedľajších nákladov 
súvisiacich s cezhraničným presunom za poskytnutím zdravotnej starostlivosti 
príslušnou inštitúciou bolo opätovne potvrdené, že ich prevzatie závisí od konštrukcie 
právnej úpravy, ktorú vykonáva príslušná inštitúcia pacienta. Ak dotknutý právny 
poriadok nepozná tento druh úhrady, prevezme príslušná inštitúcia iba výdavky 
spojené so zdravotnými výkonmi a tie, ktoré sú neoddeliteľne spojené s pobytom 
v zdravotníckom zariadení21.  

  
2 VNÚTROŠTÁTNA PRÁVNA ÚPRAVA  

Úhrada nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je predmetom úpravy 
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „ZozdrP“) a zákona č. 
581/2004 Z. z. o z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o zdravotných poisťovniach“).  

                                                 
21 Pozri bod 126 až 143 vo veci Yvonne Watts.  
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dostačujúco overená a uznávaná. Uvedený predpoklad má svoju logickú oporu aj 
následnej uplatniteľnosti refundácie nákladov spojených s poskytnutím zdravotnej 
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Druhým predpokladom vydania oprávnenia, že danú službu zdravotnej 
starostlivosti vyžaduje medicínska starostlivosť o poistenca. Čo predstavuje osobitnú 
situáciu, ak príslušná  inštitúcia členského štátu EÚ nedokáže v rámci svojich 
zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti včasne zabezpečiť primeranú 
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V tomto kontexte refundácii atypicky vyznelo rozhodnutie v právnej veci C - 
368/98 Abdon Vanbraekel v. Alliance nationale des mutualités chrétiennes. V tomto 
prípade riešil SD EÚ otázku výšky uhrádzaných nákladov za poskytnuté služby 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ ako príslušnom členskom 
štáte, ak výška požadovaných úhrad v tomto členskom štáte, do ktorého vycestoval 
poistenec za zdravotnou starostlivosťou, je nižšia ako v členskom štáte jeho príslušnej 
inštitúcie. Skutkový stav posudzovaný súdom sa zakladal na žalobe manželky p. 
Vanbraekela (štátny príslušník Belgického kráľovstva), ktorý vstúpil po jej smrti do 
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posudkom, ktorý nepotvrdzoval kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť požadovaného 
zdravotného výkonu vo Francúzsku.  
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Súdny dvor EÚ priznaním doplatenia rozdielu až do výšky náhrady nákladov 
(taríf) na zdravotnú starostlivosť poskytovaných inštitúciou členského štátu poistenia 
(Belgicka) pre osobu, ktorá vycestovala za službami zdravotnej starostlivosti do iného 
členského štátu, ktorého národná úprava poskytuje nižšie paušálne úhrady nákladov, 
síce potvrdil, že nariadenie nezakotvuje povinnosť doplatenia takejto náhrady do taríf 
príslušnej inštitúcie, ale zároveň žiadne ustanovenie koordinačného nariadenia 
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nákladov súvisiacich s týmto cezhraničným presunom súvisiacim s poskytnutím 
zdravotnej starostlivosti. A zároveň SD EÚ opätovne odmietol existenciu 
závažných dôvodov, ktoré by odôvodňovali ohrozenie verejného zdravia či prípadnú 
nevyváženosť a všeobecnú dostupnosť zdravotnej a klinickej starostlivosti, resp. 
lekárskej vedy, a napokon mohli vo výsledku predstavovať dodatočné neprimerané 
finančné zaťaženie pre poistný systém odkazom na zákaz obmedzovania voľného 
poskytovania služieb. Vo veci prevzatia nákladov za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť obdobne ešte raz SD EÚ rozhodol v právnej veci Yvonne Watts (C - 
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sa mali uhradiť poistencovi zo systému zdravotnej starostlivosti, ktorý je založený na 
bezplatnosti. Tu SD EÚ potvrdil povinnosť príslušného členského štátu poskytnúť 
pacientovi náhradu vo výške nákladov vyčíslených na porovnateľnú liečbu 
v zariadení patriacom do tohto bezplatného systému zdravotnej starostlivosti, i keď s 
obmedzením výšky celkovej sumy vyúčtovanej za reálne poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť v druhom členskom štáte. Vo vzťahu k prevzatiu vedľajších nákladov 
súvisiacich s cezhraničným presunom za poskytnutím zdravotnej starostlivosti 
príslušnou inštitúciou bolo opätovne potvrdené, že ich prevzatie závisí od konštrukcie 
právnej úpravy, ktorú vykonáva príslušná inštitúcia pacienta. Ak dotknutý právny 
poriadok nepozná tento druh úhrady, prevezme príslušná inštitúcia iba výdavky 
spojené so zdravotnými výkonmi a tie, ktoré sú neoddeliteľne spojené s pobytom 
v zdravotníckom zariadení21.  

  
2 VNÚTROŠTÁTNA PRÁVNA ÚPRAVA  

Úhrada nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je predmetom úpravy 
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „ZozdrP“) a zákona č. 
581/2004 Z. z. o z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o zdravotných poisťovniach“).  

                                                 
21 Pozri bod 126 až 143 vo veci Yvonne Watts.  
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Vymedzenie pojmu zdravotnej starostlivosti je zakotvené v § 2 ods. 1 zákona 
č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je 
to súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane 
poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom 
predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja 
budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, 
diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú 
asistenciu. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti sú aj vymedzené druhy 
prepráv v rámci ambulantnej dopravnej zdravotnej služby. Zdravotnou 
starostlivosťou nie je poskytovanie osobitného liečebného režimu osobám v detencii. 
Pričom uvedená právna úprava pozná aj pojem „služby zdravotnej starostlivosti“, 
ktorého legálna definícia je obsiahnutá v § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.. Zatiaľ čo 
v národných podmienkach chápe zákonodarca pod službami zdravotnej starostlivosti 
(resp. službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) úkony 
administratívneho, štatistického charakteru alebo vecné úkony, pri ktorých sa 
nerealizuje priamo zdravotný výkon, v európskom meradle ide spravidla o priame 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Právna regulácia rozlišuje situácie úhrady za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť poistencovi systému verejného zdravotného poistenia SR v cudzine 
a v členskom štáte EÚ vrátane preplatenia nákladov cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej tomuto poistencovi v inom členskom štáte EÚ. Osobitne 
aj situáciu úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v SR poistencovi systému 
zdravotného poistenia iného členského štátu EÚ, ktorá ale z pohľadu zamerania tohto 
príspevku vrátane úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencovi systému 
verejného zdravotného poistenia SR v cudzine nebudú patriť medzi primárny predmet 
nášho ďalšieho záujmu. 

V prípade zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi (systému 
verejného zdravotného poistenia SR) v cudzine platí pravidlo úhrady jednak len za 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla v dôsledku náhleho ochorenia 
a jednak ak tomu neodporuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná. Výška 
úhrady za takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť je vo výške úhrad poskytovaných 
za túto starostlivosť v SR. Uvedená úprava tak nepriamo požaduje od poistenca, aby 
riadnu následnú zdravotnú starostlivosť a aj plánovú zdravotnú starostlivosť 
požadoval v domovskom štáte, teda v SR. Podľa § 9a ods. 2 ZozdrP môže zdravotná 
poisťovňa uhradiť poistencovi náklady na plánovanú zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú v cudzine za predpokladu, ak spĺňa rovnaké kritériá aké sú stanovené 
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podľa ZozdrP pre situáciu úrady plánovanej zdravotnej starostlivosti na základe 
predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne tohto poistenca. 

2.1 Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi 
v inom členskom štáte EÚ 

V prípade zdravotnej starostlivosti poskytovanej poistencovi v jednom 
z členských štátov EÚ, má poistenec právo na úhradu nákladov zdravotnej 
starostlivosti v troch nasledovných situáciách, ktoré zároveň predstavujú rôzny rozsah 
uhrádzanej zdravotnej starostlivosti, pričom základom tejto právnej úpravy sú 
koordinačné pravidlá obsiahnuté v koordinačnom nariadení č. 883/2004 
a vykonávacom nariadení č. 987/2009: 

1. úhrada potrebnej zdravotnej starostlivosti, t. j. ide o zdravotná starostlivosť, 
ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na 
povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca v inom 
členskom štáte tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do SR 
republiky skôr, ako pôvodne zamýšľal (rozsah potrebnej zdravotnej 
starostlivosti určuje ošetrujúci lekár). Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti 
preukazuje poistenec poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom 
členskom štáte buď európskym preukazom zdravotného poistenia SR alebo 
náhradným certifikátom k tomuto európskemu preukazu. 

2. úhrada plného rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá je uhrádzaná zo 
systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu za predpokladu, že 
poistenec má bydlisko v inom členskom štáte EÚ ako je SR. V tejto situácii 
nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti preukazuje poistenec po 
predchádzajúcej registrácii v inštitúcii, ktorá vykonáva sociálne 
zabezpečenie v danom členskom štáte poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti tzv. nárokovým dokladom, ktorým v alternácii sú formuláre 
E106 (určený pre poistenca a jeho rodinných príslušníkov s bydliskom v inom 
členskom štáte EÚ ako jej príslušný členský štát s nárok na zdravotnú 
starostlivosť v štáte bydliska), E109 (rodinný príslušník s bydliskom v inom 
členskom štáte ako má poistenec systému zdravotného poistenia SR, pričom 
rodinný príslušník má nárok na zdravotnú starostlivosť v štáte bydliska), E120 
(žiadateľ o dôchodok v SR s bydliskom v inom členskom štáte s následným 
nárokom na zdravotnú starostlivosť v tomto štáte), E121 (ekonomicky 
neaktívny poberateľ dôchodku zo SR s bydliskom v inom členskom štáte ale bez 
zdravotného poistenia v inom členskom štáte s nárokom na zdravotnú 
starostlivosť v členskom štáte bydliska) alebo v aktuálnom období prenosný 
dokument S1 (pre situáciu, ak osoba má bydlisko v inom členskom štáte EÚ 
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Vymedzenie pojmu zdravotnej starostlivosti je zakotvené v § 2 ods. 1 zákona 
č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je 
to súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane 
poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom 
predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja 
budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, 
diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú 
asistenciu. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti sú aj vymedzené druhy 
prepráv v rámci ambulantnej dopravnej zdravotnej služby. Zdravotnou 
starostlivosťou nie je poskytovanie osobitného liečebného režimu osobám v detencii. 
Pričom uvedená právna úprava pozná aj pojem „služby zdravotnej starostlivosti“, 
ktorého legálna definícia je obsiahnutá v § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.. Zatiaľ čo 
v národných podmienkach chápe zákonodarca pod službami zdravotnej starostlivosti 
(resp. službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) úkony 
administratívneho, štatistického charakteru alebo vecné úkony, pri ktorých sa 
nerealizuje priamo zdravotný výkon, v európskom meradle ide spravidla o priame 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Právna regulácia rozlišuje situácie úhrady za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť poistencovi systému verejného zdravotného poistenia SR v cudzine 
a v členskom štáte EÚ vrátane preplatenia nákladov cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej tomuto poistencovi v inom členskom štáte EÚ. Osobitne 
aj situáciu úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v SR poistencovi systému 
zdravotného poistenia iného členského štátu EÚ, ktorá ale z pohľadu zamerania tohto 
príspevku vrátane úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencovi systému 
verejného zdravotného poistenia SR v cudzine nebudú patriť medzi primárny predmet 
nášho ďalšieho záujmu. 

V prípade zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi (systému 
verejného zdravotného poistenia SR) v cudzine platí pravidlo úhrady jednak len za 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla v dôsledku náhleho ochorenia 
a jednak ak tomu neodporuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná. Výška 
úhrady za takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť je vo výške úhrad poskytovaných 
za túto starostlivosť v SR. Uvedená úprava tak nepriamo požaduje od poistenca, aby 
riadnu následnú zdravotnú starostlivosť a aj plánovú zdravotnú starostlivosť 
požadoval v domovskom štáte, teda v SR. Podľa § 9a ods. 2 ZozdrP môže zdravotná 
poisťovňa uhradiť poistencovi náklady na plánovanú zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú v cudzine za predpokladu, ak spĺňa rovnaké kritériá aké sú stanovené 

 

149 
 

podľa ZozdrP pre situáciu úrady plánovanej zdravotnej starostlivosti na základe 
predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne tohto poistenca. 

2.1 Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi 
v inom členskom štáte EÚ 

V prípade zdravotnej starostlivosti poskytovanej poistencovi v jednom 
z členských štátov EÚ, má poistenec právo na úhradu nákladov zdravotnej 
starostlivosti v troch nasledovných situáciách, ktoré zároveň predstavujú rôzny rozsah 
uhrádzanej zdravotnej starostlivosti, pričom základom tejto právnej úpravy sú 
koordinačné pravidlá obsiahnuté v koordinačnom nariadení č. 883/2004 
a vykonávacom nariadení č. 987/2009: 

1. úhrada potrebnej zdravotnej starostlivosti, t. j. ide o zdravotná starostlivosť, 
ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na 
povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca v inom 
členskom štáte tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do SR 
republiky skôr, ako pôvodne zamýšľal (rozsah potrebnej zdravotnej 
starostlivosti určuje ošetrujúci lekár). Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti 
preukazuje poistenec poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom 
členskom štáte buď európskym preukazom zdravotného poistenia SR alebo 
náhradným certifikátom k tomuto európskemu preukazu. 

2. úhrada plného rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá je uhrádzaná zo 
systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu za predpokladu, že 
poistenec má bydlisko v inom členskom štáte EÚ ako je SR. V tejto situácii 
nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti preukazuje poistenec po 
predchádzajúcej registrácii v inštitúcii, ktorá vykonáva sociálne 
zabezpečenie v danom členskom štáte poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti tzv. nárokovým dokladom, ktorým v alternácii sú formuláre 
E106 (určený pre poistenca a jeho rodinných príslušníkov s bydliskom v inom 
členskom štáte EÚ ako jej príslušný členský štát s nárok na zdravotnú 
starostlivosť v štáte bydliska), E109 (rodinný príslušník s bydliskom v inom 
členskom štáte ako má poistenec systému zdravotného poistenia SR, pričom 
rodinný príslušník má nárok na zdravotnú starostlivosť v štáte bydliska), E120 
(žiadateľ o dôchodok v SR s bydliskom v inom členskom štáte s následným 
nárokom na zdravotnú starostlivosť v tomto štáte), E121 (ekonomicky 
neaktívny poberateľ dôchodku zo SR s bydliskom v inom členskom štáte ale bez 
zdravotného poistenia v inom členskom štáte s nárokom na zdravotnú 
starostlivosť v členskom štáte bydliska) alebo v aktuálnom období prenosný 
dokument S1 (pre situáciu, ak osoba má bydlisko v inom členskom štáte EÚ 



 

150 
 

ako jej príslušný členský štát, t. j. štát poistenia). Úhradu nákladov zabezpečuje 
príslušná zdravotná poisťovňa  poistenca prostredníctvom Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého kompetencie pre túto oblasť sú 
zakotvené v § 20d zákona o zdravotných poisťovniach. 

3. úhrada zdravotnej starostlivosti na ktorej cezhraničné poskytnutie bol vydaný 
súhlas zdravotnej poisťovne poistenca, pričom takto odsúhlasená zdravotná 
starostlivosť je zameraná na liečenie už existujúceho zdravotného problému 
poistenca v inom členskom štáte EÚ (poskytnutie zdravotnej starostlivosti, 
termín a miesto si musí poistenec vopred dohodnúť s poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti v danom inom členskom štáte EÚ). Žiadosť o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu zdravotnou poisťovňou musí okrem formálnych 
náležitostí obsahovať aj rodné číslo (ak je pridelené), adresu bydliska poistenca, 
diagnózu poistenca a odôvodnenie potreby plánovanej zdravotnej 
starostlivosti v cudzine poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia 
navrhovanej liečby v cudzine klinickým pracoviskom22 príslušného 
špecializačného odboru, výpočet predpokladaných nákladov plánovanej 
zdravotnej starostlivosti v cudzine vypracovaný poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti v cudzine a potvrdenie o možnom prijatí 
poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v cudzine po kladnom 
rozhodnutí zdravotnej poisťovne23. O žiadosti má povinnosť rozhodnúť 
zdravotná poisťovňa do 15 pracovných dní odo dňa jej prijatia. V situácii 
závažného ochorenia, ktoré môže mať za následok závažné poškodenie zdravia 
musí zdravotná poisťovňa rozhodnúť bezodkladne. Proti rozhodnutiu 
zdravotnej poisťovne má poistenec právo podať odvolanie v lehote 20 
pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak v rámci autoremedúry 
zdravotná poisťovňa v plnom rozsahu odvolaniu nevyhovie v lehote 15 
pracovných dní odo dňa prijatia odvolania, tak je povinná predložiť odvolanie 
spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom úrad následne rozhodne do 15 
pracovných dní odo dňa prijatia odvolania a spisového materiálu. Ak Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odvolaniu vyhovie, tak príslušná 
zdravotná poisťovňa vydá poistencovi rozhodnutie o súhlase s cezhraničnou 
zdravotnou starostlivosťou.  

                                                 
22Klinickým pracoviskom je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s personálnym zabezpečením a materiálno-
technickým vybavením v príslušnom špecializačnom odbore, ktorý poskytuje špecializovanú ústavnú zdravotnú 
starostlivosť pri chorobách a patologických stavoch, ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje Ministerstvo 
zdravotníctva SR. 
23 Bližšie k tomu pozri postup upravený v § 3 až 5 vyhlášky MZ SR č. 232/2014 Z. z. účinnej od 1. septembra 2014. 
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Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti preukazuje poistenec 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ po 
predchádzajúcej registrácii v príslušnej inštitúcii tohto členského štátu nárokovým 
dokladom, ktorým sú v alternácii formulár E112, E 123, prenosný dokument S2 
(predtým E112, poistenec ním preukazuje nárok na odsúhlasenú zdravotnú 
starostlivosť v inom členskom štáte), S3 alebo prenosný dokument DA1 (vzťahuje sa 
na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v súvislosti s pracovným úrazom alebo 
chorobou z povolania pri pobyte poistenca v inom členskom štáte). Úhradu nákladov 
zabezpečuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca prostredníctvom Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 Ak poistenec nepredložil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom 
členskom štáte európsky preukaz, náhradný certifikát alebo vyššie uvedeným 
nárokový doklad a súčasne uhradil náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, 
môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie týchto nákladov na 
základe žiadosti o preplatenie nákladov na tlačive „Žiadosť o preplatenie nákladov 
zdravotnej starostlivosti“24 (obsiahnuté vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 
232/2014 Z. z.). Poistenec má nárok na preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti, 
ak mu bola poskytnutá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte EÚ, ktorý je financovaný ako verejný systém zdravotného poistenia (t. j. buď zo 
zdravotného poistenia alebo z daňového systému daného členského štátu). Ak 
poistenec uhradil náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na prelome 
kalendárnych rokov, tak je povinný na účely preplatenie nákladov zdravotnej 
starostlivosti žiadať vydanie samostatného dokladu o úhrade za zdravotnú 
starostlivosť poskytnutú do konca kalendárneho roka a samostatný doklad o úhrade 
za zdravotnú starostlivosť poskytnutú od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka.  

Ak príslušná zdravotná poisťovňa po preskúmaní žiadosti o preplatenie zistí, že 
poistenec je dlžníkom (nedoplatku na poistnom alebo preddavku na poistnom), tak 
preplatí poistencovi len náklady neodkladnej starostlivosti s výnimkou situácií 
uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až g) ZozdrP.  

2.2  Nárok na úradu zdravotnej starostlivosti na základe súhlasu 
zdravotnej poisťovne poistenca 

                                                 
24 Súčasťou tejto žiadosti podľa § 10 ods. 2 ZozdrP je 1. originál dokladu o zaplatení (doklad z registračnej pokladne, 
príjmový pokladničný doklad) alebo originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál 
debetného avíza z banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o 
bezhotovostnú platbu, ďalej 2. záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, 3. originál dokladu s 
rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis, 
lekársky poukaz. 
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ako jej príslušný členský štát, t. j. štát poistenia). Úhradu nákladov zabezpečuje 
príslušná zdravotná poisťovňa  poistenca prostredníctvom Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého kompetencie pre túto oblasť sú 
zakotvené v § 20d zákona o zdravotných poisťovniach. 

3. úhrada zdravotnej starostlivosti na ktorej cezhraničné poskytnutie bol vydaný 
súhlas zdravotnej poisťovne poistenca, pričom takto odsúhlasená zdravotná 
starostlivosť je zameraná na liečenie už existujúceho zdravotného problému 
poistenca v inom členskom štáte EÚ (poskytnutie zdravotnej starostlivosti, 
termín a miesto si musí poistenec vopred dohodnúť s poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti v danom inom členskom štáte EÚ). Žiadosť o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu zdravotnou poisťovňou musí okrem formálnych 
náležitostí obsahovať aj rodné číslo (ak je pridelené), adresu bydliska poistenca, 
diagnózu poistenca a odôvodnenie potreby plánovanej zdravotnej 
starostlivosti v cudzine poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia 
navrhovanej liečby v cudzine klinickým pracoviskom22 príslušného 
špecializačného odboru, výpočet predpokladaných nákladov plánovanej 
zdravotnej starostlivosti v cudzine vypracovaný poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti v cudzine a potvrdenie o možnom prijatí 
poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v cudzine po kladnom 
rozhodnutí zdravotnej poisťovne23. O žiadosti má povinnosť rozhodnúť 
zdravotná poisťovňa do 15 pracovných dní odo dňa jej prijatia. V situácii 
závažného ochorenia, ktoré môže mať za následok závažné poškodenie zdravia 
musí zdravotná poisťovňa rozhodnúť bezodkladne. Proti rozhodnutiu 
zdravotnej poisťovne má poistenec právo podať odvolanie v lehote 20 
pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak v rámci autoremedúry 
zdravotná poisťovňa v plnom rozsahu odvolaniu nevyhovie v lehote 15 
pracovných dní odo dňa prijatia odvolania, tak je povinná predložiť odvolanie 
spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom úrad následne rozhodne do 15 
pracovných dní odo dňa prijatia odvolania a spisového materiálu. Ak Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odvolaniu vyhovie, tak príslušná 
zdravotná poisťovňa vydá poistencovi rozhodnutie o súhlase s cezhraničnou 
zdravotnou starostlivosťou.  

                                                 
22Klinickým pracoviskom je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s personálnym zabezpečením a materiálno-
technickým vybavením v príslušnom špecializačnom odbore, ktorý poskytuje špecializovanú ústavnú zdravotnú 
starostlivosť pri chorobách a patologických stavoch, ktorých diagnostiku a terapiu odborne usmerňuje Ministerstvo 
zdravotníctva SR. 
23 Bližšie k tomu pozri postup upravený v § 3 až 5 vyhlášky MZ SR č. 232/2014 Z. z. účinnej od 1. septembra 2014. 
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Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti preukazuje poistenec 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ po 
predchádzajúcej registrácii v príslušnej inštitúcii tohto členského štátu nárokovým 
dokladom, ktorým sú v alternácii formulár E112, E 123, prenosný dokument S2 
(predtým E112, poistenec ním preukazuje nárok na odsúhlasenú zdravotnú 
starostlivosť v inom členskom štáte), S3 alebo prenosný dokument DA1 (vzťahuje sa 
na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v súvislosti s pracovným úrazom alebo 
chorobou z povolania pri pobyte poistenca v inom členskom štáte). Úhradu nákladov 
zabezpečuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca prostredníctvom Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 Ak poistenec nepredložil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom 
členskom štáte európsky preukaz, náhradný certifikát alebo vyššie uvedeným 
nárokový doklad a súčasne uhradil náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, 
môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie týchto nákladov na 
základe žiadosti o preplatenie nákladov na tlačive „Žiadosť o preplatenie nákladov 
zdravotnej starostlivosti“24 (obsiahnuté vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 
232/2014 Z. z.). Poistenec má nárok na preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti, 
ak mu bola poskytnutá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte EÚ, ktorý je financovaný ako verejný systém zdravotného poistenia (t. j. buď zo 
zdravotného poistenia alebo z daňového systému daného členského štátu). Ak 
poistenec uhradil náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na prelome 
kalendárnych rokov, tak je povinný na účely preplatenie nákladov zdravotnej 
starostlivosti žiadať vydanie samostatného dokladu o úhrade za zdravotnú 
starostlivosť poskytnutú do konca kalendárneho roka a samostatný doklad o úhrade 
za zdravotnú starostlivosť poskytnutú od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka.  

Ak príslušná zdravotná poisťovňa po preskúmaní žiadosti o preplatenie zistí, že 
poistenec je dlžníkom (nedoplatku na poistnom alebo preddavku na poistnom), tak 
preplatí poistencovi len náklady neodkladnej starostlivosti s výnimkou situácií 
uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až g) ZozdrP.  

2.2  Nárok na úradu zdravotnej starostlivosti na základe súhlasu 
zdravotnej poisťovne poistenca 

                                                 
24 Súčasťou tejto žiadosti podľa § 10 ods. 2 ZozdrP je 1. originál dokladu o zaplatení (doklad z registračnej pokladne, 
príjmový pokladničný doklad) alebo originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál 
debetného avíza z banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o 
bezhotovostnú platbu, ďalej 2. záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, 3. originál dokladu s 
rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis, 
lekársky poukaz. 



 

152 
 

Poistenec má nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom 
príslušnej zdravotnej poisťovne za nasledovných predpokladov, ak: 

a) zdravotnú starostlivosť, ktorá má byť poskytnutú v inom členskom štáte EÚ 
je plánovanou zdravotnou starostlivosťou. Za takú sa podľa § 9b ods. 11 ZoZdrP 
považuje ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť., 

b) plánovaná zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia SR za 
podmienok uvedených v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

c) ochorenie nie je možné liečiť v SR v primeranej lehote pri zohľadnení 
súčasného zdravotného stavu poistenca a možného vývoja jeho ochorenia, 

d) požadovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a 
bezpečnosťou liečby, sa v SR nevykonáva, 

e) boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v inom členskom 
štáte EÚ sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo minimálne 
zabráneniu zhoršenia zdravotného stavu, 

f) poistenec má bydlisko v inom členskom štáte EÚ a chce pokračovať v liečbe, 
ktorá sa začala v SR, práve v mieste bydliska, alebo 

g) ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej 
zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v 
SR. 

Zdravotná poisťovňa môže udeliť súhlas na úhradu nákladov zdravotnej 
starostlivosti, ktorá je plánovanou zdravotnou starostlivosťou poskytnutou v inom 
členskom štáte EÚ aj nad rozsah vyššie uvedených podmienok za predpokladu, že je 
to v prospech poistenca (náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu 
zdravotnou poisťovňou sú uvedené v predchádzajúcej časti príspevku vrátane konania 
zdravotnej poisťovne a možnosti odvolania sa poistenca voči rozhodnutiu). 

Rozsah úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti na základe súhlasu príslušnej 
zdravotnej poisťovne poistenca je síce vo vyššie uvedenej podmienke (bod b)) 
previazaný na plánovanú zdravotnú starostlivosť limitovanú rozsahom zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v SR, ale 
zákonodarca v § 9b ods. 12 ZozdrP čo do rozsahu tejto úhrady odkazuje na vyššie 
uvedené koordinačné nariadenie č. 883/2004 a k nemu prislúchajúce vykonávacie 
nariadenie č. 987/2009. Prednosť tejto koordinačnej úniovej úpravy vyjadruje 
zákonodarca aj v § 9b ods. 15 ZoZdrP. Vzhľadom na už uvedenú judikatúru Súdneho 
dvora EÚ má ale zdravotná poisťovňa na základe uvedeného zákonného ustanovenia 
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možnosť rozšírenia rozsahu úhrady aj nad rámec zákonných úhrad z verejného 
zdravotného poistenia SR na všetky oprávnené náklady poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte EÚ za predpokladu, že je to v prospech poistenca. 
Pre účely uplatnenia tohto fakultatívneho rozhodnutia zdravotnej poisťovne je táto 
povinná uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na 
svojom webportály kritériá, na základe ktorých uhrádza oprávnené náklady 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj nad rámec zákonných úhrad. 

Zákonodarca zakotvuje premlčaciu pre uplatnenie práva poistenca na 
preplatenie nákladov cezhranične poskytnutej zdravotnej starostlivosti (na tlačive 
„Žiadosť o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti“ uvedené 
v predchádzajúcej časti príspevku) na základe súhlasu zdravotnej poisťovne, a to 1 
roka od skončenia poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte EÚ pri súčasnom splnení vyššie uvedených podmienok. S uvedenou premlčacou 
lehotou súvisí aj právo poistenca požiadať podľa § 9f ods. 3 ZozdrP aj o dodatočné 
vydanie súhlasu, a to najneskôr do jedného roka odo dňa poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti pri súčasnom splnení vyššie uvedených podmienok. 

2. 3   Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi 
iného členského štátu EÚ v SR 

Poistenec iného členského štátu má právo na úhradu nákladov zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej v SR, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia SR a podľa pravidiel 
zakotvených vo vyššie uvedených koordinačných nariadeniach, a to v troch 
predvídaných rozsahoch úhrady zdravotnej starostlivosti: 

a) potrebnej zdravotnej starostlivosti, ktorou sa rozumie taká zdravotná 
starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca iného členského štátu EÚ a sa 
mu musí poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku 
pobytu poistenca v SR tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do štátu 
svojho zdravotného poistenia skôr, ako pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej 
zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár. Nárok na úhradu nákladov potrebnej 
zdravotnej starostlivosti preukazuje poistenec iného členského štátu EÚ 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v SR buď európskym preukazom alebo 
nižšie uvedeným náhradným certifikátom., 

b) zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu za predpokladu, že poistenec 
iného členského štátu má bydlisko v SR, pričom takou starostlivosťou je zdravotná 
starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia SR. Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti 
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Poistenec má nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom 
príslušnej zdravotnej poisťovne za nasledovných predpokladov, ak: 

a) zdravotnú starostlivosť, ktorá má byť poskytnutú v inom členskom štáte EÚ 
je plánovanou zdravotnou starostlivosťou. Za takú sa podľa § 9b ods. 11 ZoZdrP 
považuje ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť., 

b) plánovaná zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia SR za 
podmienok uvedených v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

c) ochorenie nie je možné liečiť v SR v primeranej lehote pri zohľadnení 
súčasného zdravotného stavu poistenca a možného vývoja jeho ochorenia, 

d) požadovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a 
bezpečnosťou liečby, sa v SR nevykonáva, 

e) boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v inom členskom 
štáte EÚ sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo minimálne 
zabráneniu zhoršenia zdravotného stavu, 

f) poistenec má bydlisko v inom členskom štáte EÚ a chce pokračovať v liečbe, 
ktorá sa začala v SR, práve v mieste bydliska, alebo 

g) ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej 
zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v 
SR. 

Zdravotná poisťovňa môže udeliť súhlas na úhradu nákladov zdravotnej 
starostlivosti, ktorá je plánovanou zdravotnou starostlivosťou poskytnutou v inom 
členskom štáte EÚ aj nad rozsah vyššie uvedených podmienok za predpokladu, že je 
to v prospech poistenca (náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu 
zdravotnou poisťovňou sú uvedené v predchádzajúcej časti príspevku vrátane konania 
zdravotnej poisťovne a možnosti odvolania sa poistenca voči rozhodnutiu). 

Rozsah úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti na základe súhlasu príslušnej 
zdravotnej poisťovne poistenca je síce vo vyššie uvedenej podmienke (bod b)) 
previazaný na plánovanú zdravotnú starostlivosť limitovanú rozsahom zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v SR, ale 
zákonodarca v § 9b ods. 12 ZozdrP čo do rozsahu tejto úhrady odkazuje na vyššie 
uvedené koordinačné nariadenie č. 883/2004 a k nemu prislúchajúce vykonávacie 
nariadenie č. 987/2009. Prednosť tejto koordinačnej úniovej úpravy vyjadruje 
zákonodarca aj v § 9b ods. 15 ZoZdrP. Vzhľadom na už uvedenú judikatúru Súdneho 
dvora EÚ má ale zdravotná poisťovňa na základe uvedeného zákonného ustanovenia 
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možnosť rozšírenia rozsahu úhrady aj nad rámec zákonných úhrad z verejného 
zdravotného poistenia SR na všetky oprávnené náklady poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte EÚ za predpokladu, že je to v prospech poistenca. 
Pre účely uplatnenia tohto fakultatívneho rozhodnutia zdravotnej poisťovne je táto 
povinná uverejniť na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na 
svojom webportály kritériá, na základe ktorých uhrádza oprávnené náklady 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj nad rámec zákonných úhrad. 

Zákonodarca zakotvuje premlčaciu pre uplatnenie práva poistenca na 
preplatenie nákladov cezhranične poskytnutej zdravotnej starostlivosti (na tlačive 
„Žiadosť o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti“ uvedené 
v predchádzajúcej časti príspevku) na základe súhlasu zdravotnej poisťovne, a to 1 
roka od skončenia poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte EÚ pri súčasnom splnení vyššie uvedených podmienok. S uvedenou premlčacou 
lehotou súvisí aj právo poistenca požiadať podľa § 9f ods. 3 ZozdrP aj o dodatočné 
vydanie súhlasu, a to najneskôr do jedného roka odo dňa poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti pri súčasnom splnení vyššie uvedených podmienok. 

2. 3   Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi 
iného členského štátu EÚ v SR 

Poistenec iného členského štátu má právo na úhradu nákladov zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej v SR, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia SR a podľa pravidiel 
zakotvených vo vyššie uvedených koordinačných nariadeniach, a to v troch 
predvídaných rozsahoch úhrady zdravotnej starostlivosti: 

a) potrebnej zdravotnej starostlivosti, ktorou sa rozumie taká zdravotná 
starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca iného členského štátu EÚ a sa 
mu musí poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku 
pobytu poistenca v SR tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do štátu 
svojho zdravotného poistenia skôr, ako pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej 
zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár. Nárok na úhradu nákladov potrebnej 
zdravotnej starostlivosti preukazuje poistenec iného členského štátu EÚ 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v SR buď európskym preukazom alebo 
nižšie uvedeným náhradným certifikátom., 

b) zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu za predpokladu, že poistenec 
iného členského štátu má bydlisko v SR, pričom takou starostlivosťou je zdravotná 
starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia SR. Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti 
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preukazuje poistenec po predchádzajúcej registrácii v zdravotnej poisťovni 
v postavení  inštitúcie príslušnej podľa miesta jeho bydliska rovnakými nárokovými 
dokladmi ako v „zrkadlovej“ situácii poistenca zdravotného poistenia SR (formulármi 
E106, E109, E120, E121 alebo prenosným dokumentom S1). Na základe predloženia 
nárokového dokladu zdravotná poisťovňa vydá poistencovi iného členského štátu EÚ 
preukaz poistenca s označením „EU“ na účel preukazovania sa u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti na čerpanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. 

c) zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského 
štátu EÚ. Ide o zdravotnú starostlivosť zameranú na liečenie už existujúceho 
zdravotného problému poistenca iného členského štátu EÚ, ktorá je odsúhlasená 
príslušnou inštitúciou tohto iného členského štátu EÚ (jej poskytnutie, termín a miesto 
si musí poistenec vopred dohodnúť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR). 
Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie 
iného členského štátu EÚ preukazuje poistenec iného členského štátu EÚ 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v SR po predchádzajúcej registrácii 
v ním zvolenej zdravotnej poisťovni v postavení inštitúcie miesta pobytu formulárom 
E112 alebo E123, prenosným dokumentom S2, S3, alebo prenosným dokumentom 
DA1. 

Uvedené tri rozsahy úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti sú zrkadlovým 
opakom predchádzajúcej situácie úhrady poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
poistencovi verejného zdravotného poistenia SR, čo považujeme za zrejmé naplnenie 
úniového koordinačného pravidla o rovnocennom zaobchádzaní pri dávkach, 
príjmoch, skutočnostiach a udalostiach (čl. 5 nariadenia č. 883/2004). 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytol zdravotnú starostlivosť 
poistencovi iného členského štátu EÚ prikladá k faktúre za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť pre zdravotnú poisťovňu (ako inštitúcie pobytu poistenca) fotokópiu 
európskeho preukazu zdravotného poistenia, náhradného certifikátu alebo vyššie 
uvedeného príslušného nárokového dokladu. 

Úhradu nákladov pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v SR pre poistenca 
iného členského štátu EÚ (ktorý sa preukáže poskytovateľovi európskym preukazom, 
náhradným certifikátom alebo vyššie uvedeným nárokovým dokladom) zabezpečuje 
zdravotná poisťovňa v postavení inštitúcie miesta pobytu alebo miesta bydliska 
prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak sa takýto 
poistenec nepreukáže jedným z uvedených dokladov môže:  

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnú 
poisťovňu o súčinnosť pri vyžiadaní nárokového dokladu z príslušnej inštitúcie 
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daného členského štátu (v osobitnom prípade, keď zdravotný stav bráni poistencovi 
iného členského štátu požiadať uvedené subjekty o súčinnosť, tak o vystavenie 
nárokového dokladu môže požiadať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), alebo 

b) uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulantnej forme 
priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Následné preplatenie nákladov za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje príslušná inštitúcia daného členského 
štátu EÚ. 

 Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti predpisuje alebo vydáva poistencovi 
iného členského štátu lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých 
výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo poukaz25, tak sa stávajú nákladom 
zdravotnej poisťovne, ktorú si tento poistenec vybral ako inštitúciu miesta pobytu 
alebo miesta bydliska. 

2.4 Preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte EÚ 

Cezhraničná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá je 
poskytovaná alebo indikovaná poistencovi v inom členskom štáte EÚ, ktorú poistenec 
uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti iného členského štátu EÚ. 
Ak bola poistencovi poskytnutá cezhraničná zdravotná starostlivosť v inom členskom 
štáte a existuje potreba poskytnutia následnej zdravotnej starostlivosti v záujme 
dokončenia liečebného procesu alebo zlepšenia zdravotného stavu, má poistenec 
právo na poskytnutie následnej zdravotnej starostlivosti v SR. Cezhraničnou 
zdravotnou starostlivosťou nie je podľa § 9d ods. 1 ZozdrP sociálna služba, odber, 
testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúcia orgánov, tkanív 
alebo buniek na účely transplantácie a ani program očkovania obyvateľstva proti 
infekčným chorobám, ktoré sú zamerané výlučne na ochranu zdravia obyvateľstva 
v SR. 

Poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom 
členskom štáte EÚ bez ohľadu na to, či je tento poskytovateľ financovaný z 
verejného systému/zdrojov v dnom členskom štáte za predpokladu, že táto 

                                                 
25 Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti do časti lekárskeho predpisu alebo poukazu, kde sa uvádza kód zdravotnej 
poisťovne, uvedie kód zdravotnej poisťovne, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral a do kolónky týkajúcej 
sa čísla poistenca vyplní číslo poistenca iného členského štátu, ktoré je uvedené na nárokovom doklade. Osoba 
oprávnená vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky 
alebo dietetické potraviny poistencovi iného členského štátu EÚ za rovnakých podmienok ako „domovskému“ 
poistencovi podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach za predpokladu, že sa tento 
poistenec preukáže lekárskym predpisom alebo poukazom vydaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR a 
európskym preukazom alebo náhradným certifikátom. 
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preukazuje poistenec po predchádzajúcej registrácii v zdravotnej poisťovni 
v postavení  inštitúcie príslušnej podľa miesta jeho bydliska rovnakými nárokovými 
dokladmi ako v „zrkadlovej“ situácii poistenca zdravotného poistenia SR (formulármi 
E106, E109, E120, E121 alebo prenosným dokumentom S1). Na základe predloženia 
nárokového dokladu zdravotná poisťovňa vydá poistencovi iného členského štátu EÚ 
preukaz poistenca s označením „EU“ na účel preukazovania sa u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti na čerpanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. 

c) zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského 
štátu EÚ. Ide o zdravotnú starostlivosť zameranú na liečenie už existujúceho 
zdravotného problému poistenca iného členského štátu EÚ, ktorá je odsúhlasená 
príslušnou inštitúciou tohto iného členského štátu EÚ (jej poskytnutie, termín a miesto 
si musí poistenec vopred dohodnúť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR). 
Nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie 
iného členského štátu EÚ preukazuje poistenec iného členského štátu EÚ 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v SR po predchádzajúcej registrácii 
v ním zvolenej zdravotnej poisťovni v postavení inštitúcie miesta pobytu formulárom 
E112 alebo E123, prenosným dokumentom S2, S3, alebo prenosným dokumentom 
DA1. 

Uvedené tri rozsahy úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti sú zrkadlovým 
opakom predchádzajúcej situácie úhrady poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
poistencovi verejného zdravotného poistenia SR, čo považujeme za zrejmé naplnenie 
úniového koordinačného pravidla o rovnocennom zaobchádzaní pri dávkach, 
príjmoch, skutočnostiach a udalostiach (čl. 5 nariadenia č. 883/2004). 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytol zdravotnú starostlivosť 
poistencovi iného členského štátu EÚ prikladá k faktúre za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť pre zdravotnú poisťovňu (ako inštitúcie pobytu poistenca) fotokópiu 
európskeho preukazu zdravotného poistenia, náhradného certifikátu alebo vyššie 
uvedeného príslušného nárokového dokladu. 

Úhradu nákladov pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v SR pre poistenca 
iného členského štátu EÚ (ktorý sa preukáže poskytovateľovi európskym preukazom, 
náhradným certifikátom alebo vyššie uvedeným nárokovým dokladom) zabezpečuje 
zdravotná poisťovňa v postavení inštitúcie miesta pobytu alebo miesta bydliska 
prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak sa takýto 
poistenec nepreukáže jedným z uvedených dokladov môže:  

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnú 
poisťovňu o súčinnosť pri vyžiadaní nárokového dokladu z príslušnej inštitúcie 
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daného členského štátu (v osobitnom prípade, keď zdravotný stav bráni poistencovi 
iného členského štátu požiadať uvedené subjekty o súčinnosť, tak o vystavenie 
nárokového dokladu môže požiadať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), alebo 

b) uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulantnej forme 
priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Následné preplatenie nákladov za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje príslušná inštitúcia daného členského 
štátu EÚ. 

 Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti predpisuje alebo vydáva poistencovi 
iného členského štátu lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých 
výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo poukaz25, tak sa stávajú nákladom 
zdravotnej poisťovne, ktorú si tento poistenec vybral ako inštitúciu miesta pobytu 
alebo miesta bydliska. 

2.4 Preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte EÚ 

Cezhraničná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá je 
poskytovaná alebo indikovaná poistencovi v inom členskom štáte EÚ, ktorú poistenec 
uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti iného členského štátu EÚ. 
Ak bola poistencovi poskytnutá cezhraničná zdravotná starostlivosť v inom členskom 
štáte a existuje potreba poskytnutia následnej zdravotnej starostlivosti v záujme 
dokončenia liečebného procesu alebo zlepšenia zdravotného stavu, má poistenec 
právo na poskytnutie následnej zdravotnej starostlivosti v SR. Cezhraničnou 
zdravotnou starostlivosťou nie je podľa § 9d ods. 1 ZozdrP sociálna služba, odber, 
testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúcia orgánov, tkanív 
alebo buniek na účely transplantácie a ani program očkovania obyvateľstva proti 
infekčným chorobám, ktoré sú zamerané výlučne na ochranu zdravia obyvateľstva 
v SR. 

Poistenec má právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom 
členskom štáte EÚ bez ohľadu na to, či je tento poskytovateľ financovaný z 
verejného systému/zdrojov v dnom členskom štáte za predpokladu, že táto 

                                                 
25 Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti do časti lekárskeho predpisu alebo poukazu, kde sa uvádza kód zdravotnej 
poisťovne, uvedie kód zdravotnej poisťovne, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral a do kolónky týkajúcej 
sa čísla poistenca vyplní číslo poistenca iného členského štátu, ktoré je uvedené na nárokovom doklade. Osoba 
oprávnená vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky 
alebo dietetické potraviny poistencovi iného členského štátu EÚ za rovnakých podmienok ako „domovskému“ 
poistencovi podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach za predpokladu, že sa tento 
poistenec preukáže lekárskym predpisom alebo poukazom vydaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR a 
európskym preukazom alebo náhradným certifikátom. 
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poskytnutá starostlivosť patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej 
zo systému verejného zdravotného poistenia v SR v cenách úhrad platných v SR. 
Niektoré zdravotné výkony v rámci cezhranične poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti sú na účely ich preplatenia zdravotnou poisťovňou podmienené 
získaním predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne. Zoznam týchto 
zdravotných výkonov je súčasťou vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 
341/2013 Z. z.. Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu zdravotnou 
poisťovňou sú rovnaké ako v prípade súhlasu zdravotnej poisťovne s úhradou 
nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom 
členskom štáte EÚ vrátane konania zdravotnej poisťovne a možnosti odvolania sa 
poistenca voči rozhodnutiu poisťovne.  

Právo poistenca na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
zdravotnou poisťovňou uplatnené na už vyššie uvedenom tlačive „Žiadosť o 
preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti“) sa premlčuje uplynutím 6 mesiacov 
od poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Zdôrazňujeme, že ak poistenec 
uhradil náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na prelome kalendárnych 
rokov, je povinný žiadať vydanie samostatného dokladu o úhrade za zdravotnú 
starostlivosť poskytnutú do konca kalendárneho roka a samostatný doklad o úhrade 
za zdravotnú starostlivosť poskytnutú od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. 

Ďalej aj samotná zdravotná poisťovňa je podľa § 9d ods. 4 ZozdrP 
oprávnená odmietnuť udeliť predchádzajúci súhlas na poskytnutie cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, ak: 

a) ochorenie zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre 
poistenca alebo obyvateľstvo aj pri zohľadnení možného prínosu cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, 

b) liečba je poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý 
vyvoláva pochybnosti o dôveryhodnosti o kvalite a bezpečnosti pri poskytovaní 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (poznamenávame, že informácie o 
dôveryhodnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ o 
kvalite a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytuje Úrad pre 
dohľad nad zdravotnej starostlivosťou v pozícii národného kontaktného miesta pre 
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť s kompetenciami zakotvenými v § 20d zákona o 
zdravotných poisťovniach), 

c) liečbu je možné poskytnúť v SR v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená, 
zohľadňujúc súčasný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia poistenca. 

Z iných ako uvedených dôvodov zdravotná poisťovňa nemôže zamietnuť 
udelenie predchádzajúceho súhlasu, keďže aj podľa § 9d ods. 6 ZozdrP zákonodarca 
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zakotvuje zákaz zamietnutia predchádzajúceho súhlasu zdravotnou poisťovňou, ak sú 
splnené požiadavky späté so situáciou udelenia súhlasu na plánovanú zdravotnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte (2. 2 časť príspevku) a ak túto 
zdravotnú starostlivosť nie je možné poskytnúť v SR v lehote, ktorá je opodstatnená 
z lekárskeho hľadiska, na základe objektívneho lekárskeho posúdenia zdravotného 
stavu pacienta, anamnézy a pravdepodobného vývoja pacientovho ochorenia, stupňa 
bolesti, ktorou pacient trpí, alebo povahy jeho zdravotného postihnutia v čase podania 
žiadosti. 

Napokon v logicky zrejmej situácii nie je zdravotná poisťovňa v postavení 
inštitúcie miesta pobytu alebo inštitúcie miesta bydliska oprávnená vydať 
predchádzajúci súhlas na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a ani preplatiť 
náklady cezhranične poskytnutej zdravotnej starostlivosti v situácii ak ide o poistenca 
iného členského štátu EÚ s bydliskom na území SR a s nárokom na plnú úhradu 
nákladov zdravotnej starostlivosti v rozsahu stanovenom právnymi predpismi SR. 

V situácii, ak by pacient trpel alebo by bolo podozrenie, že trpí zriedkavou 
chorobou, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne, môže sa 
vykonať klinické hodnotenie lekárom v príslušnom špecializačnom odbore. Ak by 
nebolo možné nájsť žiadneho lekára v príslušnom špecializačnom odbore alebo ak 
stanovisko lekára by neviedlo k jednoznačnému záveru, tak zdravotná poisťovňa 
môže požiadať národné kontaktné miesto o zabezpečenie stanoviska z iného 
členského štátu EÚ. 

Podľa § 9d ods. 9 ZozdrP príslušná zdravotná poisťovňa po udelení 
predchádzajúceho súhlasu na poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
overuje, či sú splnené podmienky na  úradu zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte ustanovené v koordinačných nariadeniach. Ak tomu tak je, príslušná zdravotná 
poisťovňa udelí súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (postupom uvedeným 
v , časti príspevku) a pri preplatení nákladov zdravotná poisťovňa postupuje podľa 
nariadenia č. 883/2004 a vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 za predpokladu, že 
poistenec nepožaduje preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vo 
výške priemerných úhrad za jednotlivé porovnateľné zdravotné výkony platné v SR 
(vychádzajúcich z dohôd medzi danou zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti) v čase poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 
V prípade takejto požiadavky poistenca na preplatenie nákladov cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti je ale horným limitom úhrady výška skutočných nákladov za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čím sa predchádza prípadnému neoprávnenému 
obohateniu poistenca v prípade, ak by výška úhrady za daný zdravotný výkon bola 



 

156 
 

poskytnutá starostlivosť patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej 
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u danej zdravotnej poisťovne vyššia ako skutočná výška úhrady poistencom za daný 
zdravotný výkon poskytnutý mu v inom členskom štáte EÚ. 

Ak príslušná zdravotná poisťovňa po preskúmaní žiadosti o preplatenie zistí, že 
poistenec je dlžníkom (nedoplatku na poistnom alebo preddavku na poistnom), tak 
preplatí poistencovi len náklady neodkladnej starostlivosti s výnimkou situácií 
uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až g) ZozdrP. Príslušná zdravotná poisťovňa je 
povinná poistencovi preplatiť náklady najneskôr do 6 mesiacov od prijatia žiadosti 
o preplatenie, ktorá obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti. Táto lehota sa 
ale nevzťahuje na vyššie uvedenú situáciu úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti 
poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte EÚ. 

2. 5    Úhrada nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
poistencovi iného členského štátu EÚ v SR 

Poistenec iného členského štátu EÚ má nárok na poskytnutie cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v SR, pričom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 
uhrádza priamo cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Súčasne pri dodržaní 
zásady rovnakého zaobchádzania musí byť cena určená poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti rovnaká ako pre tohto poistenca iného členského štátu EÚ. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví poistencovi iného členského 
štátu správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti26. 

Obdobná je situácia pri vydávaní lieku alebo zdravotníckej pomôcky, príp. 
dietetickej potraviny, poskytovateľom lekárenskej starostlivosti na základe 
lekárskeho predpisu alebo poukazu, kedy poistenec iného členského štátu EÚ uhrádza 
plnú sumu lieku, pomôcky alebo dietetickej potraviny. 

ZÁVER 

Slovenská právna úprava úhrady nákladov za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť poistencovi v inom členskom štáte EÚ ako je príslušný štát poistenca 
alebo jeho bydliska (vrátane bydliska jeho rodinných príslušníkov) vo viacerých 
v príspevku uvedených variantoch reflektuje na rámcovú úpravu koordinačných 

                                                 
26 Táto správa musí podľa ZozdrP obsahovať dátum zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, 
informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti, ak je iný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, 
identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie choroby vrátane jej kódu, faktúru s 
rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky 
poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné. 
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pravidiel zakotvených v nariadení č. 883/2004 a vo vykonávacom nariadení č. 
987/2009, rovnako aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 
2011/24/EÚ je na dobrej úrovni. Súčasne ale nemožno opomenúť skutočnosť, že táto 
právna úprava je aj zložito, príp. ťažkopádne legislatívne vyjadrená. Už po prvotnom 
uvážení jej štruktúry vyjadrujúcej jednotlivé aspekty úhrady cezhranične 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti je zrejmé, že variant preplácania (aj keď je 
osobitne vyjadrený v uvedenej smernici) je zbytočne legislatívne nesystémovo 
a ťažkopádne vyjadrený. Slovenský zákonodarca sa ale vyhol normatívnej regulácii 
možnosti obsiahnutej v proklamatívnom bode č. 21 v čl. 6 ods. 9 smernice č. 
2011/24/EÚ o obmedzení uplatňovania pravidiel vzťahujúcich sa na preplácanie 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na základe osobitných dôvodov všeobecného 
záujmu (napr. ako sú požiadavky plánovania s cieľom zabezpečiť dostatočnú a trvalú 
dostupnosť vyváženého rozsahu vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti v 
príslušnom členskom štáte EÚ (aby nevznikali čakacie lehoty pre domácich 
poistencov, či nepreťažovali kapacity poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v exponovaných obdobiach alebo niektoré typy vysoko špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti) alebo požiadavky kontroly nákladov a zabránenia v čo najväčšej 
možnej miere akémukoľvek plytvaniu finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi). 

Obdobne by bolo vhodné, ak by zákonodarca reguloval situáciu, ktorá podľa 
nášho názoru predstavuje stále otvorenú problematiku, a to udeľovania súhlasu 
príslušnou inštitúciou (zdravotnou poisťovňou) ak sa poistenec dožaduje výrazne 
kvalitnejšej, a teda aj účinnejšej, zdravotnej starostlivosti vzťahujúcej sa k jeho 
vážnemu zdravotnému stavu (iba veľmi okrajovo a dispozitívne túto situáciu upravuje 
§ 9b ods. 13 ZozdrP; „ak je to v prospech poistenca“). Dokonca proklamatívny bod č. 
39 smernice č. 2011/24/EÚ okrem naznačenej kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti 
v inom členskom štáte obsahuje aj dôvod takto poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
v dôsledku blízkosti rodinných príslušníkov s bydliskom na danom území členského 
štátu EÚ. Uvedené navrhujeme aj s vedomím, že ani európsky zákonodarca pri 
súčasnej zrejmej podpore/snahe o čo najväčšie uvoľňovanie poskytovania služieb 
zdravotnej starostlivosti smerom do iných členských štátov a hlbšom naplnení 
slobody voľného poskytovania služieb (tovarov)27 v uvedenej smernici, nepodporuje 
a v zmysle proklamatívneho bodu č. 4 smernice „nepodnecuje pacientov k 
vyhľadávaniu ošetrenia mimo členského štátu, v ktorom sú poistení“. 

KONTAKT NA AUTORA 

milos.lacko@gmail.com 
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

                                                 
27 Pozri Heinze, M.: Evropa jako motor prěměn. Právo a zaměstnání č. 7-8/2004, str. 26 a 31. 
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26 Táto správa musí podľa ZozdrP obsahovať dátum zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, 
informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti, ak je iný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, 
identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie choroby vrátane jej kódu, faktúru s 
rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky 
poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné. 
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pravidiel zakotvených v nariadení č. 883/2004 a vo vykonávacom nariadení č. 
987/2009, rovnako aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 
2011/24/EÚ je na dobrej úrovni. Súčasne ale nemožno opomenúť skutočnosť, že táto 
právna úprava je aj zložito, príp. ťažkopádne legislatívne vyjadrená. Už po prvotnom 
uvážení jej štruktúry vyjadrujúcej jednotlivé aspekty úhrady cezhranične 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti je zrejmé, že variant preplácania (aj keď je 
osobitne vyjadrený v uvedenej smernici) je zbytočne legislatívne nesystémovo 
a ťažkopádne vyjadrený. Slovenský zákonodarca sa ale vyhol normatívnej regulácii 
možnosti obsiahnutej v proklamatívnom bode č. 21 v čl. 6 ods. 9 smernice č. 
2011/24/EÚ o obmedzení uplatňovania pravidiel vzťahujúcich sa na preplácanie 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na základe osobitných dôvodov všeobecného 
záujmu (napr. ako sú požiadavky plánovania s cieľom zabezpečiť dostatočnú a trvalú 
dostupnosť vyváženého rozsahu vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti v 
príslušnom členskom štáte EÚ (aby nevznikali čakacie lehoty pre domácich 
poistencov, či nepreťažovali kapacity poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v exponovaných obdobiach alebo niektoré typy vysoko špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti) alebo požiadavky kontroly nákladov a zabránenia v čo najväčšej 
možnej miere akémukoľvek plytvaniu finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi). 

Obdobne by bolo vhodné, ak by zákonodarca reguloval situáciu, ktorá podľa 
nášho názoru predstavuje stále otvorenú problematiku, a to udeľovania súhlasu 
príslušnou inštitúciou (zdravotnou poisťovňou) ak sa poistenec dožaduje výrazne 
kvalitnejšej, a teda aj účinnejšej, zdravotnej starostlivosti vzťahujúcej sa k jeho 
vážnemu zdravotnému stavu (iba veľmi okrajovo a dispozitívne túto situáciu upravuje 
§ 9b ods. 13 ZozdrP; „ak je to v prospech poistenca“). Dokonca proklamatívny bod č. 
39 smernice č. 2011/24/EÚ okrem naznačenej kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti 
v inom členskom štáte obsahuje aj dôvod takto poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
v dôsledku blízkosti rodinných príslušníkov s bydliskom na danom území členského 
štátu EÚ. Uvedené navrhujeme aj s vedomím, že ani európsky zákonodarca pri 
súčasnej zrejmej podpore/snahe o čo najväčšie uvoľňovanie poskytovania služieb 
zdravotnej starostlivosti smerom do iných členských štátov a hlbšom naplnení 
slobody voľného poskytovania služieb (tovarov)27 v uvedenej smernici, nepodporuje 
a v zmysle proklamatívneho bodu č. 4 smernice „nepodnecuje pacientov k 
vyhľadávaniu ošetrenia mimo členského štátu, v ktorom sú poistení“. 
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27 Pozri Heinze, M.: Evropa jako motor prěměn. Právo a zaměstnání č. 7-8/2004, str. 26 a 31. 
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Abstrakt 

Predkladaný vedecký príspevok sa zaoberá  dopadmi prijímaných preventívnych 
opatrení proti šíreniu koronavírusu, konkrétne analýzou možných dôsledkov prijatého 
opatrenia, ktorým sa obmedzila povinnosť zamestnávateľa oboznamovať 
zamestnancov v zmysle § 7 ods. 3 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Absencia oboznamovania mala priame dôsledky do oblasti realizácie internej 
komunikácie podnikateľských subjektov, keď tieto zamestnancom prestali 
komunikovať informácie priamo sa vzťahujúce k výkonu ich práce alebo v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absencia informácií a oboznamovania 
zamestnancov s nimi totiž vytvára v aplikačnej praxi významné prekážky správania 
sa zamestnancov na pracovisku napr. v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci s priamym dôsledkom do oblasti ochrany ich života a zdravia, resp. 
prípadne vzniku škody u ostatných subjektov pracovnoprávnych vzťahov. 

Kľúčové slová: 

interná komunikácia, informácia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, preventívne 
lekárske prehliadky, korona vírus, COVID-19, zamestnanec 

Abstract 

The presented scientific article deals with the effects of the preventive actions against 
the spread of coronavirus, specifically the analysis of possible consequences of the 
action, which has limited the employer's obligation to inform employees under § 7 
par. 3 of the Act on Safety and Health at Work. The absence of information had direct 
consequences for the implementation of internal communication of business entities 

                                                 
1 Vedecký článok bol vypracovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA s názvom „Aspekty využívania 
koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách“, č. 1/0708/18 2018 - 2020. 
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after they had stopped communicating the information directly related to the 
performance of their work or in the field of safety and health at work to the employees. 
The absence of information and making the employees aware with them creates in 
application practice significant obstacles to the employees‘ behaviour at the 
workplace, e.g. in accordance with the regulations on safety and health protection at 
work with a direct impact on the protection of their life and health, resp. the occurrence 
of damage to other subjects of the labour-law relationships. 

Key words: 

internal communication, information, safety and health protection at work, preventive 
medical examinations, corona virus, COVID-19, employee 

ÚVOD 

Povinnosť zamestnávateľa informovať, oboznamovať, či vzdelávať 
zamestnancov je stanovená ako neoddeliteľná súčasť každej etapy vzájomného 
vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Úmyselne nie je vo vyššie 
uvedenom konštatovaní použitý výraz „pracovnoprávneho“, keďže informačná 
povinnosť zamestnávateľa vzniká už dokonca vo fáze predzmluvných vzťahov 
v zmysle § 41 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Zákonník práce“), teda pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu 
v podobe pracovného pomeru. Vychádzajúc z účelnosti stanovených informačných 
povinností zamestnávateľa v rôznych pracovnoprávnych inštitútoch, je ich základnou 
úlohou plnenie preventívnej funkcie ochrany života a zdravia zamestnancov, resp. 
zabezpečenie odpovedajúcej miery poznania zo strany zamestnanca, ktorá mu má 
umožniť „bezproblémový“ výkon závislej práce. Vo väzbe na predmetné 
konštatovanie tak za najvýznamnejšiu oblasť plnenia predmetných informačných 
povinností považujeme bezpochyby oblasť bezpečnosti a ochrany života a zdravia 
zamestnancov pri práci, v rámci ktorej je potrebné posudzovať akýkoľvek zásah 
s vysokou mierou citlivosti a s identifikáciou predpokladaných dopadov nielen na 
oblasť samotnej bezpečnosti a ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci, ale aj 
na oblasť ďalších  pracovnoprávnych inštitútov napr. zodpovednostných vzťahov.  

V uvedenom kontexte tak potrebujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že realizácia 
internej komunikácie podnikateľského subjektu zohráva v uvedenom zmysle zásadnú 
úlohu, a to aj v kontexte prípadného moderovania budúceho správania sa 
zamestnancov, ktorí v dôsledku nedostatočnej miery informácií a dôvodu ich 
neposkytovania zo strany podnikateľského subjektu, môžu dospieť k mylným 
záverom a následne konať spôsobom, ktorý nielen že odporuje príslušným 
ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, ale súčasne spôsobuje pre 
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samotných zamestnancov, ale aj zamestnávateľa riziko vzniku škody s priamym 
dopadom na ich pracovnoprávne nároky. Empirickým dôsledkom uvedeného 
konštatovania môžu byť napr. aktuálne „zmätky“ s ohľadom uplynutých dôb platnosti 
preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov na výkon práce v noci v zmysle 
§ 98 Zákonníka práce. Zamestnanci sa totiž v rámci jednotlivých podnikov, 
s ohľadom na neskôr prijatú protikrízovú legislatívu, dostali do situácie, kedy im 
skončili doby platnosti ich preventívnych zdravotných prehliadok a pri absencii 
informovania zo strany zamestnávateľa, odmietali niektorí z nich nastupovať na 
výkon práce, keďže podľa ich subjektívneho presvedčenia im zamestnávateľ nemohol 
prideľovať prácu a vydávať pracovné pokyny, keďže by tieto boli v rozpore 
s ustanovením § 47 ods. 3 písm. a) i b) Zákonníka práce, t.j. boli by vydané v rozpore 
so všeobecnými záväznými právnymi predpismi (absencia preventívnej lekárskej 
prehliadky) a súčasne zamestnanci subjektívne vyhodnotili, že je bezprostredne 
ohrozený ich vlastný život a zdravie. Zlyhanie internej komunikácie tak vytvorilo stav 
priameho ohrozenia zabezpečenia výrobného alebo pracovného procesu 
zamestnancami s ďalšími následkami v podobe možnosti zamestnávateľa ukladať 
týmto zamestnancom pracovnoprávne sankcie za porušenie pracovnej disciplíny 
v podobe neospravedlnenej neprítomnosti zamestnancov v práci.    

1  PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ LEGISLATÍVA  

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí prijala uznesenie č. 174 k 
opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie 
ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území 
Slovenskej republiky. V bode A.10 citovaného uznesenia uložila ministrovi 
zdravotníctva v spolupráci s hlavným hygienikom SR a ministrom práce, sociálnych 
vecí a rodiny prijať opatrenie, v ktorom sa stanovia podmienky pre obmedzený výkon 
lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e zákona č 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“), teda aj 
vo vzťahu k výkonu nočnej práce. 

V nadväznosti na uznesenie a potrebu vykonania v ňom prijatých opatrení bol 
prijatý zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony a ktorý 
v rámci svojich ustanovení novelizoval zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zákonov (ďalej len ako „zákon o BOZP“). Novelizácia zákona o BOZP spočívala 
v novo zavedenom ustanovení § 39i s názvom „Prechodné ustanovenia počas trvania 
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práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony a ktorý 
v rámci svojich ustanovení novelizoval zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zákonov (ďalej len ako „zákon o BOZP“). Novelizácia zákona o BOZP spočívala 
v novo zavedenom ustanovení § 39i s názvom „Prechodné ustanovenia počas trvania 
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mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19“, ktorý o.i. zaviedol aj  

 Suspenziu povinnosti zamestnávateľa oboznámiť zamestnanca 
s okruhom informácií a poznatkov podľa § 7 ods. 3 zákona o BOZP, ak 
k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo 
prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového 
pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a ak túto povinnosť 
objektívne nie je možné splniť; nesplnenie tejto povinnosti však nesmie 
bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V prípade postupu podľa 
prvej vety zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 
ods. 1 a 2 ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo 
dňa odvolania krízovej situácie; 

 Spočívanie lehôt podľa § 7 ods. 5 zákona o BOZP, ktorých koniec 
pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19. Lehota podľa § 7 ods. 5 zákona o 
BOZP, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania 
krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní 
oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa 
odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa 
uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu 
povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v 
pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a 
zdravie. 

Prijatie novej protiepidemiologickej právnej úpravy tak výrazne zasiahlo do 
oblasti obligatórne formulovaných informačných povinností zamestnancov, pričom 
podľa nášho názoru vytvorilo viaceré sporné okruhy otázok a situácií, ktorým by bolo 
možné predísť citlivejším nastavením právnej úpravy a prispôsobením spôsobu 
zaužívaného oboznamovania zamestnancov prostredníctvom internej komunikácie. 
Právna úprava obsiahnutá v zákone o BOZP pred prijatím zákona č. 66/2020 Z. z. 
predpokladala, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP je 
zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať 
každého zamestnanca  

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany 
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zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými 
pracovnými postupmi a overovať ich znalosť, 
b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, 
ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, 
c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať 
činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie 
zamestnanca. 

Okamih splnenia predmetnej informačnej povinnosti, resp. povinnosti 
oboznamovania zamestnancov je vymedzený v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o BOZP, 
ktoré uvádza, že  zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade 
s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné 
pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, 
nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.  

V nadväznosti na spomínané uznesenie Vlády Slovenskej republiky a prijatie 
zákona č. 66/2020 Z. z. bol prijatý aj zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-
19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len 
„zákon o mimoriadnych opatreniach“), ktorý nadobudol účinnosť 6. apríla 2020. 
Sledujúc účel protiepidemiologických opatrení minimalizovať nutnosť 
zhromažďovania sa, zastavilo sa vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok 
vo vzťahu k práci u fyzických osôb nachádzajúcich sa v právnom postavení 
zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Zákonom o mimoriadnych opatreniach 
sa doplnili do ustanovenia § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane 
zdravia“) odsek 10, podľa ktorých sa v čase krízovej situácie2 neposudzuje zdravotná 
spôsobilosti u: 

 v čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí 
sú držiteľmi oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 
30d zákona o ochrane zdravia, a poskytovatelia pracovnej zdravotnej 
služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom pre 
zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej 
kategórie podľa § 30c zákona o ochrane zdravia,  

                                                 
2 T. j. v čase výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného 
zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 
republiky. 
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mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19“, ktorý o.i. zaviedol aj  

 Suspenziu povinnosti zamestnávateľa oboznámiť zamestnanca 
s okruhom informácií a poznatkov podľa § 7 ods. 3 zákona o BOZP, ak 
k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo 
prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového 
pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a ak túto povinnosť 
objektívne nie je možné splniť; nesplnenie tejto povinnosti však nesmie 
bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V prípade postupu podľa 
prvej vety zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 
ods. 1 a 2 ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo 
dňa odvolania krízovej situácie; 

 Spočívanie lehôt podľa § 7 ods. 5 zákona o BOZP, ktorých koniec 
pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19. Lehota podľa § 7 ods. 5 zákona o 
BOZP, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania 
krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní 
oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa 
odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa 
uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu 
povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v 
pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a 
zdravie. 

Prijatie novej protiepidemiologickej právnej úpravy tak výrazne zasiahlo do 
oblasti obligatórne formulovaných informačných povinností zamestnancov, pričom 
podľa nášho názoru vytvorilo viaceré sporné okruhy otázok a situácií, ktorým by bolo 
možné predísť citlivejším nastavením právnej úpravy a prispôsobením spôsobu 
zaužívaného oboznamovania zamestnancov prostredníctvom internej komunikácie. 
Právna úprava obsiahnutá v zákone o BOZP pred prijatím zákona č. 66/2020 Z. z. 
predpokladala, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP je 
zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať 
každého zamestnanca  

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany 
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zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými 
pracovnými postupmi a overovať ich znalosť, 
b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, 
ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, 
c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať 
činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie 
zamestnanca. 

Okamih splnenia predmetnej informačnej povinnosti, resp. povinnosti 
oboznamovania zamestnancov je vymedzený v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o BOZP, 
ktoré uvádza, že  zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade 
s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné 
pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, 
nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.  

V nadväznosti na spomínané uznesenie Vlády Slovenskej republiky a prijatie 
zákona č. 66/2020 Z. z. bol prijatý aj zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-
19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len 
„zákon o mimoriadnych opatreniach“), ktorý nadobudol účinnosť 6. apríla 2020. 
Sledujúc účel protiepidemiologických opatrení minimalizovať nutnosť 
zhromažďovania sa, zastavilo sa vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok 
vo vzťahu k práci u fyzických osôb nachádzajúcich sa v právnom postavení 
zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Zákonom o mimoriadnych opatreniach 
sa doplnili do ustanovenia § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane 
zdravia“) odsek 10, podľa ktorých sa v čase krízovej situácie2 neposudzuje zdravotná 
spôsobilosti u: 

 v čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí 
sú držiteľmi oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 
30d zákona o ochrane zdravia, a poskytovatelia pracovnej zdravotnej 
služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom pre 
zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej 
kategórie podľa § 30c zákona o ochrane zdravia,  

                                                 
2 T. j. v čase výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného 
zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 
republiky. 
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 a) nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách 
zamestnávateľov podľa odseku 2 písm. a),  

  b) nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu 
výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa 
odseku 2 písm. b),  

  c) vykonávajú poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a 
predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou 
podľa odseku 2 písm. c) a so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú 
situáciu v čase krízovej situácie najmä telefonicky alebo elektronickou 
formou; poradenstvo nemôžu vykonávať na pracoviskách 
zamestnávateľov.  

2  APLIKAČNÁ PRAX EPIDEMIOLOGICKEJ LEGISLATÍVY  

 Praktické uplatnenie epidemiologickej legislatívy vyzeralo v podstate tak, že 
prišlo k úplnému zastaveniu internej komunikácie u zamestnávateľov vo vzťahu 
k informovaniu a oboznamovaniu zamestnancov vo vzťahu k predmetu, ktorý by bol 
za normálnych okolností komunikovaný v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP, 
pričom zamestnávatelia komunikovali výlučne pracovné úlohy alebo pracovné 
pokyny v zmysle dispozičného oprávnenia zamestnávateľa.3 V tomto ohľade tak 
rozsah a spôsob komunikovaných informácií sa paradoxne obmedzil len na ukladanie 
pracovných úloh, hoci rovnakým spôsobom mohlo byť zabezpečované 
oboznamovanie zamestnancov s informáciami a poznatkami, ktoré priamo vyplývajú 
z ustanovenia § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP. Kľúčovým výrazom pre suspenziu 
povinnosti zamestnávateľa oboznamovať zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 
zákona o BOZP sa totiž stalo slovné spojenie za bodkočiarkou v znení „ak túto 
povinnosť objektívne nie je možné splniť“. Zamestnávatelia však bližšie v praxi 
neskúmali, či oboznamovanie zamestnancov objektívne vedia alebo nevedia 
zabezpečiť, a to aj vo vzťahu k predmetu informácií, ktoré mali byť predmetom 
oboznamovania a jednoducho takéto oboznamovanie prestali vykonávať. Formálne 
prerušenie oboznamovania zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP 
prostredníctvom prostriedkov internej komunikácie totiž nespĺňa hmotnoprávnu 
podmienku stanovenú v predmetnom novo zavedenom prechodnom ustanovení 
zákona o ochrane zdravia. Zamestnávatelia sa totiž vôbec nezaoberali skúmaním 
objektívnych dôvodov, ktoré im znemožňujú splnenie tejto informačnej povinnosti 
formou oboznamovania zamestnancov, ale priamo toto oboznamovanie prerušili do 
skončenia krízovej situácie. Takýmto spôsobom však uvedené ustanovenie 
koncipované nebolo, a to najmä z dôvodov zachovania účinnej pracovnoprávnej 

                                                 
3 ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. zväzok. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2019, s. 1303 a nasl. ISBN 978-80-571-0105-5. 

 

167 
 

ochrany života a zdravia zamestnancov; teleologický výklad tohto ustanovenia zjavne 
predpokladal, že zamestnávateľ má primárne skúmať objektívnu nemožnosť 
vykonávania tohto oboznamovania a až následne ho prerušiť do skončenia tejto 
krízovej situácie.  

 Určitý faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje rozhodovanie zamestnávateľov v tejto 
oblasti možno tak maximálne identifikovať vo forme výkonu inšpekčnej kontrolnej 
činnosti zo strany príslušných orgánov dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych 
vzťahov. Hoci takéto usmernenie alebo stanovisko nie je nikde oficiálne 
komunikované, zo skúseností z aplikačnej praxe možno dovodiť, že orgány dozoru 
posudzujú ako preukázateľné oboznamovanie výlučne písomnú formu jeho realizácie, 
t.j. formou prezenčných listín počas jeho vykonávania, zverejnenie plánu vzdelávania, 
realizácia určitej formy preskúšania z oboznamovaných informácií a pod.. Takúto 
formu uskutočnenia oboznamovania nebolo možné uskutočniť z dôvodu realizácie 
protiepidemiologických opatrení v podobe obmedzenia zhromažďovania väčšieho 
počtu zamestnancov (fyzických osôb), pričom z povahy veci má klasický spôsob 
zabezpečovania oboznamovania zamestnancov vždy povahu veľkého počtu 
zamestnancov na jednom mieste. Napriek tejto skutočnosti však interná komunikácia 
u mnohých zamestnávateľov ponúka variabilnejšie spôsoby zabezpečenia 
oboznamovania zamestnancov ako len klasické stretanie sa väčšieho počtu 
zamestnancov, napr. prostredníctvom intranetu, podnikových aplikácií alebo mailovej 
komunikácie, či video hovorov, prostredníctvom ktorých by bolo možné bez väčších 
komplikácií zabezpečiť oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 
zákona o BOZP. A to najmä v situácií, kedy zamestnávatelia nemali v zásade väčší 
problém týmto spôsobom zabezpečovať prideľovanie pracovných úloh 
zamestnancov, ktorí napr. vykonávali prácu formou domácej práce alebo telepráce.  

 V uvedenom kontexte tak možno preukázateľne dospieť k záveru, že 
prerušenie oboznamovania zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP 
nemalo znamenať generálne prerušenie procesu oboznamovania zamestnancov bez 
ohľadu na charakter ich vykonávanej práce a zamestnávateľ mal skúmať objektívnu 
nemožnosť zabezpečenia takéhoto procesu aj s ohľadom na ochranu života a zdravia 
zamestnancov. Uvedenú nemožnosť tak určite možno vnímať tak nanajvýš 
u robotníckych profesií alebo manuálne pracujúcich zamestnancov, ktorí napr. čerpali 
počas predmetného obdobia prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 
ods. 4 Zákonníka práce. Určite ale nie u zamestnancov, u ktorých má práca povahu 
napr. administratívno-technických činností a zamestnanci ju napr. zabezpečovali 
z domáceho prostredia. Prerušenie procesu oboznamovania tak nemalo svoje 
opodstatnenie a zamestnávatelia sa dopustili nenaplnenia hmotnoprávnej podmienky, 
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 a) nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách 
zamestnávateľov podľa odseku 2 písm. a),  

  b) nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu 
výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa 
odseku 2 písm. b),  

  c) vykonávajú poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a 
predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou 
podľa odseku 2 písm. c) a so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú 
situáciu v čase krízovej situácie najmä telefonicky alebo elektronickou 
formou; poradenstvo nemôžu vykonávať na pracoviskách 
zamestnávateľov.  

2  APLIKAČNÁ PRAX EPIDEMIOLOGICKEJ LEGISLATÍVY  

 Praktické uplatnenie epidemiologickej legislatívy vyzeralo v podstate tak, že 
prišlo k úplnému zastaveniu internej komunikácie u zamestnávateľov vo vzťahu 
k informovaniu a oboznamovaniu zamestnancov vo vzťahu k predmetu, ktorý by bol 
za normálnych okolností komunikovaný v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP, 
pričom zamestnávatelia komunikovali výlučne pracovné úlohy alebo pracovné 
pokyny v zmysle dispozičného oprávnenia zamestnávateľa.3 V tomto ohľade tak 
rozsah a spôsob komunikovaných informácií sa paradoxne obmedzil len na ukladanie 
pracovných úloh, hoci rovnakým spôsobom mohlo byť zabezpečované 
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3 ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. zväzok. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2019, s. 1303 a nasl. ISBN 978-80-571-0105-5. 
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ochrany života a zdravia zamestnancov; teleologický výklad tohto ustanovenia zjavne 
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ktorú predpokladala novela spomínaného zákona v podobe objektívnej nemožnosti 
zabezpečenia takejto oboznamovacej povinnosti. 4 

 Druhý rozmer i hmotnoprávna podmienka prerušenia oboznamovania 
zamestnancov spočívala skutočnosti, že nesplnenie tejto povinnosti nesmie 
bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov. Vychádzajúc z vyššie 
uvedenej premisy tak v mnohých prípadoch rovnako takáto podmienka naplnená 
nebola, keďže tento posudzovací proces zamestnávatelia jednoducho nevykonávali. 
Hoci nemožno konštatovať, že by prišlo k výraznejšiemu nárastu počtu prípadov, pri 
ktorých by bol bezprostredne a vážne ohrozený život a zdravie zamestnancov, 
nemožno takéto situácie vôbec vylúčiť, keďže predchádzajúce posúdenie takýchto 
situácií obdobne ako vo vyššie uvedenom prípade nikto nevykonával. V tomto ohľade 
tak uvádzané objektívne hmotnoprávne podmienky, hoci ich zákonodarca stanovil 
s dobrým úmyslom, sa stali obsolétnymi a prerušenie oboznamovania zamestnancov 
sa v podstate prijatým právnym predpisom paušalizovalo do obdobia skončenia 
krízovej situacie. 

 V nadväznosti na uvedenú situáciu sa aj preto domnievame, že prišlo, 
odhliadnuc od popísaných pracovnoprávnych dôsledkov, ku vzniku krízy internej 
komunikácie, ktorá nedokázala vo vnútornom prostredí zamestnávateľa natoľko 
presvedčiť zodpovedných vedúcich zamestnancov o tom, že by dokázala 
prostredníctvom vhodne zvolených komunikačných nástrojov zabezpečiť plnenie 
napr. obligatórnych povinností zamestnávateľa napr. v oblasti oboznamovania 
zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o BOZP. Domnievame sa, že 
zlyhanie inertnej komunikácie v tejto oblasti len poukázalo na dlhodobo 
pretraktovaný problém, že sa jej kvalite a rozvíjaniu nevenuje dostatočná pozornosť 
všeobecne alebo pre prípady neštandardných situácií. V mnohých priemyselných 
odvetviach má prevažne povahu klasického stretávania sa zamestnancov, hoci by aj 
nové, moderné spôsoby internej komunikácie, dokázali pre účely splnenia 
hmotnoprávnych podmienok oboznamovania sa podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona 
o BOZP, zabezpečiť na jednej strane splnenie účely predpokladaného v právnom 
poriadku, na druhej strane byť dostatočne preukazným spôsobom pre potreby napr. 
výkonu kontrolnej činnosti zo strany orgánov dozoru nad dodržiavaním 
pracovnoprávnych predpisov.   

  

 

                                                 
4 ONDREJKOVÁ, Ľ. Pracovná zdravotná služby pre zamestnávateľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 96 s. ISBN 
978-80-571-0033-1. 
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ZÁVER 

Proces prerušenia oboznamovania zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 
zákona o BOZP a jeho neskoršia praktická aplikácia nezodpovedala aktuálnym 
zhoršeným pracovným podmienkam na pracovisku v dôsledku pandémie Covid-19. 
Zamestnávatelia si v drvivej väčšine zjednodušili celý prístup k splneniu 
hmotnoprávnych podmienok, ktoré nová právna úprava stanovila pre možnosť 
zamestnávateľa takýto proces oboznamovania zamestnancov prerušiť, pričom toto ich 
konanie mohlo vo viacerých prípadoch ohroziť život a zdravie zamestnancov 
v dôsledku absencie informácií o právnych predpisoch a ostatných predpisoch na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, 
zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a 
s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť, a to najmä v dôsledku 
stavu, keď mnohí zamestnanci svoju prácu aj naďalej vykonávali iným spôsobom 
napr. prostredníctvom domácej práce alebo telepráce. Absencia výkonu kontrolnej 
činnosti v tejto oblasti spôsobila predmetný stav napriek dobrému úmyslu 
zákonodarcu, ktorý možno vnímať teleologickým výkladom predmetného 
ustanovenia. Do budúcna sa tak odporúča realizácia výkonu kontrolnej činnosti 
v prípade takto formulovaných ustanovení a súčasne budovanie väčšieho dôrazu na 
rozvoj internej komunikácie ako prostriedku, ktorý je spôsobilý v krízovom období 
napomôcť podnikateľským subjektom v realizácií ich obligatórnych povinností 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.  
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Právny rámec posudzovania zdravotnej spôsobilosti  
na prácu a jeho význam v pracovnoprávnych vzťahoch 

 
Legal framework for the assessment of medical fitness for 

work and its importance in labour relations 
 

JUDr. Monika Minčičová, PhD. 
 

 

Abstrakt 

Výkon akejkoľvek práce prináša určitú mieru zdravotných rizík. Jednou zo 
základných povinností zamestnávateľa je vytvárať bezpečné a zdravé pracovné 
prostredie spôsobmi, ktoré napomôžu existujúce faktory práce, pracovného prostredia 
a z nich vyplývajúce riziká riadiť a čo možno v najväčšom rozsahu potláčať intenzitu 
ich pôsobenia. Zaraďovanie zamestnancov na prácu, ktorá bude zodpovedať výsledku 
posúdenia ich zdravotného stavu v kontexte na zdravie zamestnanca vplývajúcich 
faktorov práce, vytvára jeden zo základných predpokladov na to, aby sa zdravie 
zamestnanca ďalej výrazne nepoškodzovalo. Cieľom príspevku je zdôrazniť  právne 
aspekty, kde sa význam zdravotnej spôsobilosti na prácu v pracovnoprávnych 
vzťahoch najväčšmi prejavuje a skrz skúmania väzieb medzi rôznymi právnymi 
predpismi, ktoré sú pre skúmanú oblasť príznačné, dospieť k poukázaniu na 
nedostatky právnej regulácie.  

Kľúčové slová: 

zdravotná dokumentácia, lekársky posudok, zdravotná spôsobilosť, pracovnoprávne 
vzťahy 

Abstract 

The performance of any work carries a certain degree of health risks. One of the basic 
duties of the employer is to create a safe and healthy working environment in ways, 
that will help to manage the existing factors of work, the working environment and 
the resulting risks and to suppress the intensity of their work as much as possible. The 
inclusion of employees in work, that will correspond to the result of the assessment 
of their health status in the context of the employee's influencing factors affecting the 
work, creates one of the basic preconditions for ensuring, that the employee's health 



 

170 
 

6. ONDREJKOVÁ, Ľ. Pracovná zdravotná služby pre zamestnávateľov. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 96 s. ISBN 978-80-571-0033-1. 

7. SEILEROVÁ, M. Ochrana zdravia pedagogických zamestnancov a ich 
zdravotná spôsobilosť. In Sine amicitia vitam est nullam: pro memoria prof. 
Zdeňky Gregorovej. Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 190-2011. ISBN 
978-80-7502-394-0.  

8. ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom 
vyjednávaní. Komentár. I. zväzok. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 1303 a 
nasl. ISBN 978-80-571-0105-5. 

KONTAKT NA AUTORA 

adam.madlenak@ucm.sk  
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie  
Katedra marketingovej komunikácie 
Nám. J. Herdu 1 
917 01 Trnava  
Slovenská republika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

171 
 

Právny rámec posudzovania zdravotnej spôsobilosti  
na prácu a jeho význam v pracovnoprávnych vzťahoch 

 
Legal framework for the assessment of medical fitness for 

work and its importance in labour relations 
 

JUDr. Monika Minčičová, PhD. 
 

 

Abstrakt 

Výkon akejkoľvek práce prináša určitú mieru zdravotných rizík. Jednou zo 
základných povinností zamestnávateľa je vytvárať bezpečné a zdravé pracovné 
prostredie spôsobmi, ktoré napomôžu existujúce faktory práce, pracovného prostredia 
a z nich vyplývajúce riziká riadiť a čo možno v najväčšom rozsahu potláčať intenzitu 
ich pôsobenia. Zaraďovanie zamestnancov na prácu, ktorá bude zodpovedať výsledku 
posúdenia ich zdravotného stavu v kontexte na zdravie zamestnanca vplývajúcich 
faktorov práce, vytvára jeden zo základných predpokladov na to, aby sa zdravie 
zamestnanca ďalej výrazne nepoškodzovalo. Cieľom príspevku je zdôrazniť  právne 
aspekty, kde sa význam zdravotnej spôsobilosti na prácu v pracovnoprávnych 
vzťahoch najväčšmi prejavuje a skrz skúmania väzieb medzi rôznymi právnymi 
predpismi, ktoré sú pre skúmanú oblasť príznačné, dospieť k poukázaniu na 
nedostatky právnej regulácie.  

Kľúčové slová: 

zdravotná dokumentácia, lekársky posudok, zdravotná spôsobilosť, pracovnoprávne 
vzťahy 

Abstract 

The performance of any work carries a certain degree of health risks. One of the basic 
duties of the employer is to create a safe and healthy working environment in ways, 
that will help to manage the existing factors of work, the working environment and 
the resulting risks and to suppress the intensity of their work as much as possible. The 
inclusion of employees in work, that will correspond to the result of the assessment 
of their health status in the context of the employee's influencing factors affecting the 
work, creates one of the basic preconditions for ensuring, that the employee's health 
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is not significantly further damaged. The aim of the paper is to emphasize the legal 
aspects where the importance of medical fitness for work in labor relations is most 
evident and to examine the shortcomings of legal regulation by examining the links 
between different legal regulations, that are characteristic for the researched area. 

Key words: 

medical documentation, medical report, medical fitness, labour relations 

ÚVOD1 

 Podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu zdravia. 
Zdravie človeka v priebehu jeho života ovplyvňuje množstvo faktorov. Od 
genetických predispozícií, cez životný štýl, schopnosť vyrovnávania sa so stresovými 
situáciami plynúcimi zo životných udalostí až po škálu rozmanitých faktorov 
vyplývajúcich z práce a pracovného prostredia. Dosah pracovných vplyvov na 
zdravotný stav človeka dosvedčuje napríklad už samotný každoročný stav pracovných 
úrazov a chorôb z povolania.2 Zatiaľ čo pri poškodeniach fyzického zdravia je 
preukázateľnosť príčiny a dôsledku na zdraví zamestnanca jednoznačnejšia, odborný 
diskurz je ešte stále prítomný pri skúmaní dôsledkov práce na duševnú zložku zdravia, 
kde sa príčiny v podobe týchto vplyvov môžu prelínať s osobnostnými 
charakteristikami alebo inými mimopracovnými faktormi. Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov a zadeľovanie pracovných úloh v súlade s ich zdravotným stavom má 
z tohto dôvodu v pracovnoprávnych vzťahoch mimoriadny význam. 

  Čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky zdôrazňuje, že súčasťou práva na 
spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky je aj právo na ochranu bezpečnosti 
a zdravia pri práci. Právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je ďalej 
konkretizované zákonnou a podzákonnou právnou úpravou, pre ktorú je príznačná jej 
mnoho početnosť.3 Základným východiskom v kontexte preukazovania zdravotnej 
spôsobilosti na výkon práce pre účely pracovnoprávnych vzťahov je ust. § 6 ods. 1 
písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy APVV – 16 - 0002 Duševné zdravie na pracovisku 
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. 
2 Národné centrum zdravotníckych informácií, Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v 
Slovenskej republike 2018. Dostupné na: 
http://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/choroby_povolania/Choroby_z_povolania_2018_Sprava_k_publikovanym_
vystupom.pdf alebo Národný inšpektorát práce, Správa z úlohy č. 19 402 z Plánu hlavnej úlohy Národného 
inšpektorátu práce na rok 2019, Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou závažných priemyselných 
havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2018. Dostupné na:  https://www.ip.gov.sk/wp-
content/uploads/2019/03/Rozbor-textová-časť.pdf 
3ŽUĽOVÁ, J. Rešerš právnych predpisov na zaistenie BOZP, 2019, 44 s. Dostupné na: 
https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zulova_Jana_Re%C5%A1er%C5%A1-
pr%C3%A1vnych-prepisov-BOZP_elektronicky_dokument_APVV.pdf 
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a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“), podľa ktorého je 
zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich 
zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
Zdravie zamestnanca je preto priorizujúcim indikátorom výkonu konkrétnej práce, čo 
ale neznamená, že zamestnávateľ nemá limitované možnosti informáciu 
o zdravotnom stave uchádzača či zamestnanca vyžadovať. Súčasne je daná povinnosť 
zamestnanca podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ktorej odmietnutie či 
nedodržanie zamestnávateľ môže vyhodnotiť ako porušenie pracovnej disciplíny. 
Podľa nášho názoru je vyhodnotenie konania zamestnanca ako porušenie pracovnej 
disciplíny celkom oprávnené, vzhľadom na hrozbu naplnenia správneho deliktu 
v prípade, ak uvedené posúdenie nezabezpečí, ako aj vzhľadom k tomu, že účelom je 
ochrana zdravia zamestnanca, za ktorú zamestnávateľ nesie objektívnu zodpovednosť 
podľa ustanovení Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“) o zodpovednosti zamestnávateľa 
za škodu. Pri výsledku posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, zákon 
o BOZP priamo odkazuje (odkazujúca právna norma) na zákon č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“), ktorý proces posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti, vrátane výsledku posúdenia a jeho záverov upravuje. 
Spojenie účelu uvedených právnych noriem vyúsťuje do právnych účinkov týkajúcich 
sa deklarovania zdravotného stavu uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca, 
ktorý rámcuje Zákonník práce.  

V príspevku sa sústredíme na právny rozbor súčasného právneho stavu 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu z hľadiska súboru právnych predpisov, 
ktorú túto otázku upravujú a podľa nášho názoru vnášajú do problematiky i prvok 
nejednoznačnosti. Cieľom príspevku je poukázať na vzájomné prepojenie 
jednotlivých právnych predpisov a vzťahov medzi nimi. V nadväznosti na tieto 
zistenia upriamujeme pozornosť na to, či právny stav de lege lata môže viesť ku 
kolízii aplikácie právnych predpisov, ktorá by mohla spôsobiť protiprávnosť konania 
zamestnávateľa 

1         ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A LEKÁRSKE DOKUMENTY 
VYVOLÁVAJÚCE PRACOVNOPRÁVNE DÔSLEDKY 

Zdravotný stav človeka je v priebehu jeho života zaznamenávaný do rôznych 
foriem, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Vedenie zdravotnej 
dokumentácie a jej obsahové zložky upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej 
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is not significantly further damaged. The aim of the paper is to emphasize the legal 
aspects where the importance of medical fitness for work in labor relations is most 
evident and to examine the shortcomings of legal regulation by examining the links 
between different legal regulations, that are characteristic for the researched area. 

Key words: 

medical documentation, medical report, medical fitness, labour relations 
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a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. 
2 Národné centrum zdravotníckych informácií, Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v 
Slovenskej republike 2018. Dostupné na: 
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starostlivosti“) vo svojej tretej časti (§ 18 a nasl.). Zdravotná dokumentácia 
predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti 
a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe (§ 2 ods. 
6 zákona o zdravotnej starostlivosti). Zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje 
dotknutej osoby, údaje o chorobe, priebehu, o výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších 
významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a postupom pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa ust. § 19 ods. 2 písm. f) zákona 
o zdravotnej starostlivosti jej súčasťou sú aj údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, 
o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na 
výkon práce. Lekári zdravotný stav osoby, výsledky vyšetrení a liečby zachytávajú 
najčastejšie vo forme lekárskych správ či nálezov. Z pracovnoprávneho hľadiska je 
ustálené, že pre vyvolanie právnych dôsledkov v pracovnoprávnych vzťahoch tieto 
lekárske správy, nálezy alebo odporúčania nie sú postačujúce.  

 
V Zákonníku práce, ale aj v osobitných právnych predpisoch nachádzame dva 

právne relevantné spôsoby zhodnotenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorými je 
lekárske potvrdenie a lekársky posudok. Rozdiel medzi zdravotnou dokumentáciou 
a lekárskym posudkom spočíva práve v tom, že lekársky posudok je spôsobilý 
vyvolať pracovnoprávne účinky. Výstižne ich vzájomnú odlišnosť pomenoval 
Mestský súd v Prahe jedným zo svojich rozsudkov, keď uviedol, že zatiaľ čo 
zdravotná dokumentácia výhradne zachytáva zdravotný stav pacienta, vrátane liečby, 
postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v lekárskom posudku sa lekár 
vyjadruje k určitej právne významnej otázke, a to na základe posúdenia zdravotného 
stavu pacienta. V lekárskom posudku je na základe skutočností zistených ohľadne 
zdravotného stavu posudzovanej osoby uskutočnený záver významný pre posúdenie 
inej otázky, ku ktorej sa posudok vyslovuje a ktorej zodpovedanie závisí práve na 
zhodnotení zdravotného stavu dotknutej osoby (Rozsudok Mestského súdu Praha, sp. 
zn. 9Ca 86/2006 -27 zo dňa 30. marca 2007).4 

Je možné rozdielnosť medzi zdravotnou dokumentáciou a lekárskym 
posudkom tvrdiť aj vo vzťahu k lekárskemu potvrdeniu? Lustráciou ustanovení 
Zákonníka práce by sme pomerne jednoducho zistili, že explicitne sa predloženie 
lekárskeho potvrdenia zo strany zamestnanca objavuje iba v dvoch prípadoch. 
Podľa ust. § 40 ods. 6 ZP sa za tehotnú zamestnankyňu považuje zamestnankyňa, 
ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom 
lekárske potvrdenie. Druhým prípadom je ust. § 152 ods. 6 Zákonníka práce, ktorý 

                                                 
4 Najvyšší správny súd ČR kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu zamietol a uviedol, že záznam o postupe liečby 
pacienta a uskutočnenom lekárskom vyšetrení je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Tento záznam nie je lekárskym 
posudkom, pretože lekár nerozhoduje autoritatívnym spôsobom o právne relevantných otázkach súvisiacich so 
zdravotným stavom pacienta, napríklad vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti k určitému zamestnaniu. Rozsudok 
Najvyššieho správneho súdu ČR sp. zn. 6 Ans 6/2007 -50 zo dňa 27. 3. 2008 
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vymedzuje situácie, v ktorých zamestnávateľ namiesto štandardných spôsobov 
zabezpečenia stravovania (vo vlastnom stravovacom zariadení zamestnávateľa 
a pod.) poskytne zamestnancovi finančný príspevok (v rovnakej výške ako pri 
príspevku na stravovanie zabezpečovaného inými spôsobmi v zmysle ust. § 152 ods. 
3 Zákonníka práce). Jednou zo situácii je poskytnutie finančného príspevku vtedy, ak 
zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo 
zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov. 
Zákonodarca v ust. 152 ods. 6 ZP výslovne vymedzuje, že potvrdenie musí byť 
vydané špecializovaným lekárom. Podľa odborných názorov musí tento zdravotný 
stav v potvrdení deklarovať špecialista napríklad v špecializačnom odbore 
gastroenterológ, diabetológ, nie všeobecný resp. obvodný lekár.5 Otázkou v tejto 
súvislosti je, či právny stav, ktorý zotrváva na podmienke potvrdenia od 
špecializovaného lekára je nevyhnutný, a neprichádzalo by do úvahy i jeho vydanie 
lekárom so špecializáciou v odbore všeobecného lekárstva (na základe 
nálezu/odporúčania špecializovaného lekára), ak súčasne právna úprava v určitých 
osobitných prípadoch povoľuje napríklad deklarovanie telesnej a súčasne i duševnej 
spôsobilosti všeobecným lekárom (napr. pedagogickí zamestnanci).  

Zákonník práce nevymedzuje aké formálne a obsahové náležitosti musí 
lekárske potvrdenie spĺňať. V žiadnom právnom predpise nenachádzame vzor 
s povinnými náležitosťami lekárskeho potvrdenia, a nenachádzame ho ani 
v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2009 o vedení 
zdravotníckej dokumentácie (podobne je tento nedostatok prítomný aj pri lekárskych 
posudkoch vydávaných podľa § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti)6. Vyplýva, že 
je voľbou príslušného lekára akú formu lekárskeho potvrdenia zamestnancovi 
poskytne. Musí z lekárskeho potvrdenia jednoznačne vyplývať konštatovanie 
o zákonom požadovanej zdravotnej indikácii spolu s vyjadrením o nemožnosti 
„bežného stravovania“? Alebo môžeme lekárske potvrdenie stotožniť s lekárskou 
správou, ktorá bude zákonom predpokladaný zdravotný stav iba potvrdzovať? 
Prakticky sa zodpovedanie tejto otázky zužuje iba na lekárske potvrdenie v súvislosti 
s poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. V prípade informovania o 
tehotenstve, zo ZP vyplýva iba potreba deklarovania tehotenstva bez konkrétnej 
spojitosti s priznaním/nepriznaním určitého oprávnenia. K tomu by slúžil lekársky 
posudok, ktorá by konštatoval nemožnosť tehotnej zamestnankyne vykonávať jej 
doterajšiu prácu, pretože ohrozuje jej tehotenstvo. Ostatné povinnosti zamestnávateľa 
pri jeho informovaní o tehotenstve sa odvíjajú priamo zo zákona (napríklad generálny 
zákaz vykonávania konkrétnych prác). Naopak z lekárskeho potvrdenia týkajúceho sa 

                                                 
5 Bližšie pozri: ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník Práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok 
I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s. 1362 
6 Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 42 – 48, roč. 57, rok 2019 
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starostlivosti“) vo svojej tretej časti (§ 18 a nasl.). Zdravotná dokumentácia 
predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti 
a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe (§ 2 ods. 
6 zákona o zdravotnej starostlivosti). Zdravotná dokumentácia obsahuje osobné údaje 
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V Zákonníku práce, ale aj v osobitných právnych predpisoch nachádzame dva 

právne relevantné spôsoby zhodnotenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorými je 
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4 Najvyšší správny súd ČR kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu zamietol a uviedol, že záznam o postupe liečby 
pacienta a uskutočnenom lekárskom vyšetrení je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Tento záznam nie je lekárskym 
posudkom, pretože lekár nerozhoduje autoritatívnym spôsobom o právne relevantných otázkach súvisiacich so 
zdravotným stavom pacienta, napríklad vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti k určitému zamestnaniu. Rozsudok 
Najvyššieho správneho súdu ČR sp. zn. 6 Ans 6/2007 -50 zo dňa 27. 3. 2008 
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vymedzuje situácie, v ktorých zamestnávateľ namiesto štandardných spôsobov 
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„bežného stravovania“? Alebo môžeme lekárske potvrdenie stotožniť s lekárskou 
správou, ktorá bude zákonom predpokladaný zdravotný stav iba potvrdzovať? 
Prakticky sa zodpovedanie tejto otázky zužuje iba na lekárske potvrdenie v súvislosti 
s poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. V prípade informovania o 
tehotenstve, zo ZP vyplýva iba potreba deklarovania tehotenstva bez konkrétnej 
spojitosti s priznaním/nepriznaním určitého oprávnenia. K tomu by slúžil lekársky 
posudok, ktorá by konštatoval nemožnosť tehotnej zamestnankyne vykonávať jej 
doterajšiu prácu, pretože ohrozuje jej tehotenstvo. Ostatné povinnosti zamestnávateľa 
pri jeho informovaní o tehotenstve sa odvíjajú priamo zo zákona (napríklad generálny 
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5 Bližšie pozri: ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník Práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok 
I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s. 1362 
6 Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 42 – 48, roč. 57, rok 2019 
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nemožnosti využiť niektorý zo spôsobov stravovania zaistených zamestnávateľom, 
musí podľa nášho názoru vyplývať, že s ohľadom na určenú diagnózu, mu táto 
znemožňuje využiť spôsoby, ktorými zamestnávateľ stravovanie zamestnancov 
zabezpečuje, a teda i v tomto prípade sa bude lekár v lekárskom podklade vyjadrovať 
k určitej právne relevantnej otázke.  

Druhým lekárskym podkladom, s ktorým pracovnoprávne predpisy spájajú 
právne následky je lekársky posudok. Lekárske posudky sú v pracovnoprávnych 
vzťahoch vždy spojené so zhodnotením zdravotnej spôsobilosti k ďalšiemu výkonu 
práce, na ktorú sú zaradení, a to ako vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, tak 
osobitne vo vzťahu k určitým kategóriám zamestnancov (tehotná žena, matka do 
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena, mladiství zamestnanci). 
Dedukovaním z právnej úpravy Zákonníka práce je na niektorých miestach potrebné 
nutnosť predloženia lekárskeho posudku odvodiť z požiadavky zákonodarcu 
preukázať zdravotnú spôsobilosť alebo ňou skrátka disponovať, respektíve povinne 
sa zúčastniť posudzovania zdravotnej spôsobilosti účasťou na lekárskych 
preventívnych prehliadkach. V tomto prípade existenciu lekárskeho posudku môžeme 
implicitne z povahy ustanovení odvodiť. Na iných miestach zákonodarca výslovne 
požaduje predloženie lekárskeho posudku.  

Súhrnne by sme tieto oblasti mohli rozdeliť do niekoľkých kategórií:  

i.) požiadavka disponovania zdravotnou spôsobilosťou v rámci 
predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov; 

ii.) preradenie na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. 
e) ZP), vrátane posúdenie „vhodnosti“ inej práce podľa § 55 ods. 5 a § 
56 ZP;  

iii.) skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, ak 
na základe lekárskeho posudku zamestnanec dlhodobo stratil 
spôsobilosť vykonávať ďalšiu prácu (alebo ak ju nesmie vykonávať pre 
chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou alebo ak na 
pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím 
príslušného orgánu verejného zdravotníctva) a okamžité skončenie zo 
strany zamestnanca, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej 
vykonávať svoju prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia  
a zamestnávateľ zamestnanca nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia 
posudku na inú pre neho vhodnú prácu  (§ 63 ods. 1 písm. c) a § 69 ods. 
1 písm. a) ZP); s výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodu § 63 ods. 
1 písm. c) ZP je spojený aj nárok na vyplatenie odstupného podľa § 76 

 

177 
 

(uvedené platí rovnako pri dohode o skončení pracovného pomeru 
z rovnakého dôvodu podľa § 60 ZP); 

iv.) zákaz vykonávania prác u tehotných žien, matiek do konca deviateho 
mesiaca po pôrode a dojčiacich žien (§ 161 ZP); 

v.) zákaz vykonávania prác mladistvými zamestnancami (§ 41 ods. 3, § 174 
ods. 3 a § 176 ZP);  

vi.) výkon práce v noci (§ 55 ods. 2 písm. e), § 64 ods. 1 písm. f) a § 98), 
ktorý sa prelína s preradením na inú prácu podľa § 55 ZP; 

vii.) zánik povinnosti zamestnanca týkajúci sa úhrady nákladov 
zamestnávateľa pri príprave na povolanie u žiakov stredných odborných 
škôl alebo žiakov odborného učilišťa (§ 53 ods. 4 ZP) a zánik povinnosti 
úhrady nákladov pri kvalifikačnej dohode uzatváranej so zamestnancom 
pri zvyšovaní kvalifikácie (§155 ods. 6 ZP). 

Obsahom lekárskeho posudku je po lekárskom vyšetrení a zistení zdravotného 
stavu pacienta, formalizované vyjadrenie príslušného lekára o (ne)spôsobilosti 
zamestnanca k výkonu práce. Podmienkou uznania zdravotnej spôsobilosti by však 
podľa nášho názoru malo byť najmä to, aby lekár vydávajúci lekársky posudok 
zohľadnil faktory práce a faktory pracovného prostredia konkrétneho zamestnávateľa. 
Odvolávame sa najmä na ust. § 30e ods. 6 zákona o ochrane verejného zdravia, podľa 
ktorého môžu lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávať pri práci 
zaradenej do prvej a druhej kategórie aj lekári so špecializáciou všeobecného 
lekárstva. Vo vzťahu k vyššie uvedenému však platí, že títo lekári lekárske 
preventívne prehliadky vykonávajú na základe zamestnávateľom poskytnutých 
podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca. Aj keď sa 
uvedené vzťahuje k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti podľa zákona o ochrane 
verejného zdravia, domnievame sa, že by sa takáto povinnosť mala analogicky 
uplatniť v každom prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu. 

Cieľom nasledujúcej časti nie je právne analyzovať všetky vypočítané okruhy, 
ale v kontexte prv vymedzeného cieľa, sa upriamiť iba na určité z nich, a síce, tie, pri 
ktorých je vzťah vysporiadania sa s aplikáciou rôznych právnych predpisov 
nejednoznačný. 
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Obsahom lekárskeho posudku je po lekárskom vyšetrení a zistení zdravotného 
stavu pacienta, formalizované vyjadrenie príslušného lekára o (ne)spôsobilosti 
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zaradenej do prvej a druhej kategórie aj lekári so špecializáciou všeobecného 
lekárstva. Vo vzťahu k vyššie uvedenému však platí, že títo lekári lekárske 
preventívne prehliadky vykonávajú na základe zamestnávateľom poskytnutých 
podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca. Aj keď sa 
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Cieľom nasledujúcej časti nie je právne analyzovať všetky vypočítané okruhy, 
ale v kontexte prv vymedzeného cieľa, sa upriamiť iba na určité z nich, a síce, tie, pri 
ktorých je vzťah vysporiadania sa s aplikáciou rôznych právnych predpisov 
nejednoznačný. 
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2    ÚVAHA NAD VYBRANÝMI USTANOVENIAMI ZISŤOVANIA 
ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ZAMESTNANCOV NA VÝKON 
PRÁCE 

2.1 Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti v predzmluvných 
pracovnoprávnych vzťahoch 

 
Z ust. § 41 ods. 2 ZP vyplýva, že zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú 

zmluvu iba s fyzickou osobou zdravotne alebo psychicky spôsobilou na výkon práce, 
ak osobitný predpis takúto zdravotnú alebo psychickú spôsobilosť požaduje.  

 
Odkaz na osobitný predpis umožňuje zahrnúť do zákonnej požiadavky široký 

okruh právnych situácií. Súčasne všeobecnosť odkazu prináša aj určitý okruh 
polemických prípadov. Nejedná sa totiž o priamy odkaz na konkrétny právny predpis, 
ani o príkladné uvedenie právnych predpisov, ktoré možno pod toto vymedzenie 
subsumovať. S určitosťou môžeme tvrdiť, že osobitnými predpismi sú predpisy, ktoré 
na výkon nimi regulovaných špecifických pracovných činností požiadavku zdravotnej 
spôsobilosti zakotvujú. Príkladom je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (§ 32), zákon č. 513/2009 Z. z. dráhach (§ 31) alebo aj zákon č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 16). Ide o právne predpisy, ktoré sú vo 
vzťahu k Zákonníku práce, právnymi predpismi lex specialis. Požiadavka zistenia 
zdravotnej spôsobilosti je však pomerne komplexne regulovaná aj zákonom o ochrane 
verejného zdravia. Podľa ust. § 30e ods. 1 písm. c) zákona o ochrane verejného 
zdravia sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva aj u inej fyzickej 
osoby uchádzajúcej sa o prácu, ak ide o výkon prác zaradených do tretej alebo štvrtej 
kategórie prác (tzv. rizikové práce) alebo vtedy ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje 
osobitný predpis. Zákon o ochrane verejného zdravia v tomto smere priamo odkazuje 
na príkladný výpočet niektorých osobitných právnych predpisov. Otázkou je, či práce, 
ktoré sú z hľadiska kategorizácie rizikovosti prác zaradené do tretej alebo štvrtej 
kategórie môžeme podriadiť pod situáciu predpokladanú v ust. § 41 ods. 2 ZP.  Aj 
vzťah ZP a zákona o ochrane verejného zdravia, považujeme v tejto otázke za vzťah 
lex generalis a lex specialis. Zákon o ochrane verejného zdravia reguluje špecifický 
okruh povinností zamestnávateľa na vymedzenom úseku starostlivosti o zdravie 
zamestnancov, ktoré ustanovenia ZP iba dopĺňajú resp. vo vzťahu k ochrane zdravia 
zamestnanca bližšie konkretizujú. Ide o zákonnú povinnosť zamestnávateľa, ktorej 
nesplnenie by bolo posúdené ako správny delikt s udelením pokuty za porušenie tejto 
povinnosti v zmysle § 57 ods. 22 písm. d) zákona o ochrane verejného zdravia.  
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Zohľadniť je potrebné aj ust. § 30e ods. 17 zákona o ochrane verejného zdravia, 
ktoré rozširuje možnosť zamestnávateľa disponovať informáciou o zdravotnej 
spôsobilosti uchádzača o zamestnanie i zamestnanca. Zamestnávateľovi je daná 
možnosť zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci aj u fyzických 
osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie a u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu 
zaradenú do prvej alebo druhej kategórie. Zamestnávateľ tieto profesie a pracoviská 
určí po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a po prerokovaní s lekármi 
pracovnej zdravotnej služby, alebo lekárom so špecializáciou všeobecného lekárstva 
(alebo lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo pre deti a dorast). Výnimku z tejto 
možnosti predstavujú tie kategórie uchádzačov, u ktorých sa zdravotná spôsobilosť 
vyžaduje podľa osobitných predpisov, u zamestnancov, u ktorých zdravotnú 
spôsobilosť je potrebné preukázať podľa osobitných predpisov, alebo ak 
u zamestnanca ide o opakovaný výskyt choroby z povolania u rovnakej profesie na 
tom istom pracovisku, alebo ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do 
druhej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac 6 mesiacov. V prípadoch, ak 
zamestnávateľ zákonné oprávnenie zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky 
využije, je účasť uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov na lekárskych 
preventívnych prehliadkach povinná.  

Druhým aspektom pri požiadavke preukázania zdravotnej spôsobilosti v rámci 
predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov je forma zhmotnenia výsledku tohto 
posúdenia. V tomto ustanovení ZP nešpecifikuje aký lekársky podklad má 
preukazovať zdravotnú spôsobilosť, či má mať podobu lekárskeho potvrdenia alebo 
lekárskeho posudku. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné 
vychádzať z toho s akou formou spájajú zaznamenanie výsledku zdravotnej 
spôsobilosti osobitné predpisy, vrátane zákona o ochrane verejného zdravia. Uvedené 
sa vzťahuje aj na ďalšie fázy trvania už existujúceho pracovnoprávneho vzťahu. 
Vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu predpokladá ust. § 16 
zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona o ochrane verejného zdravia je 
výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti podľa § 30e premietnutý do lekárskeho 
posudku podľa § 30f zákona o ochrane verejného zdravia, ktorého vzor je uvedený 
v prílohe 3c zákona. Rovnako je tomu aj pri nahliadnutí do niektorého zo 
spomenutých právnych predpisov regulujúcich osobitné pracovné činnosti. Výnimku 
z pravidla tvorí napríklad zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa 
ktorého sa zdravotná spôsobilosť týchto zamestnancov pred vznikom 
pracovnoprávneho vzťahu preukazuje lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so 
špecializáciou všeobecné lekárstvo (§16 ods. 2 zákona). Terminologickým 
odchýlením zákonodarcu v danom prípade sa vnáša do oblasti posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti minimálne prvok nekonzistentnosti, vzhľadom na spočiatku 



 

178 
 

2    ÚVAHA NAD VYBRANÝMI USTANOVENIAMI ZISŤOVANIA 
ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ZAMESTNANCOV NA VÝKON 
PRÁCE 

2.1 Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti v predzmluvných 
pracovnoprávnych vzťahoch 

 
Z ust. § 41 ods. 2 ZP vyplýva, že zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú 

zmluvu iba s fyzickou osobou zdravotne alebo psychicky spôsobilou na výkon práce, 
ak osobitný predpis takúto zdravotnú alebo psychickú spôsobilosť požaduje.  

 
Odkaz na osobitný predpis umožňuje zahrnúť do zákonnej požiadavky široký 

okruh právnych situácií. Súčasne všeobecnosť odkazu prináša aj určitý okruh 
polemických prípadov. Nejedná sa totiž o priamy odkaz na konkrétny právny predpis, 
ani o príkladné uvedenie právnych predpisov, ktoré možno pod toto vymedzenie 
subsumovať. S určitosťou môžeme tvrdiť, že osobitnými predpismi sú predpisy, ktoré 
na výkon nimi regulovaných špecifických pracovných činností požiadavku zdravotnej 
spôsobilosti zakotvujú. Príkladom je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (§ 32), zákon č. 513/2009 Z. z. dráhach (§ 31) alebo aj zákon č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 16). Ide o právne predpisy, ktoré sú vo 
vzťahu k Zákonníku práce, právnymi predpismi lex specialis. Požiadavka zistenia 
zdravotnej spôsobilosti je však pomerne komplexne regulovaná aj zákonom o ochrane 
verejného zdravia. Podľa ust. § 30e ods. 1 písm. c) zákona o ochrane verejného 
zdravia sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva aj u inej fyzickej 
osoby uchádzajúcej sa o prácu, ak ide o výkon prác zaradených do tretej alebo štvrtej 
kategórie prác (tzv. rizikové práce) alebo vtedy ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje 
osobitný predpis. Zákon o ochrane verejného zdravia v tomto smere priamo odkazuje 
na príkladný výpočet niektorých osobitných právnych predpisov. Otázkou je, či práce, 
ktoré sú z hľadiska kategorizácie rizikovosti prác zaradené do tretej alebo štvrtej 
kategórie môžeme podriadiť pod situáciu predpokladanú v ust. § 41 ods. 2 ZP.  Aj 
vzťah ZP a zákona o ochrane verejného zdravia, považujeme v tejto otázke za vzťah 
lex generalis a lex specialis. Zákon o ochrane verejného zdravia reguluje špecifický 
okruh povinností zamestnávateľa na vymedzenom úseku starostlivosti o zdravie 
zamestnancov, ktoré ustanovenia ZP iba dopĺňajú resp. vo vzťahu k ochrane zdravia 
zamestnanca bližšie konkretizujú. Ide o zákonnú povinnosť zamestnávateľa, ktorej 
nesplnenie by bolo posúdené ako správny delikt s udelením pokuty za porušenie tejto 
povinnosti v zmysle § 57 ods. 22 písm. d) zákona o ochrane verejného zdravia.  

 

 

179 
 

Zohľadniť je potrebné aj ust. § 30e ods. 17 zákona o ochrane verejného zdravia, 
ktoré rozširuje možnosť zamestnávateľa disponovať informáciou o zdravotnej 
spôsobilosti uchádzača o zamestnanie i zamestnanca. Zamestnávateľovi je daná 
možnosť zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci aj u fyzických 
osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie a u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu 
zaradenú do prvej alebo druhej kategórie. Zamestnávateľ tieto profesie a pracoviská 
určí po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a po prerokovaní s lekármi 
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možnosti predstavujú tie kategórie uchádzačov, u ktorých sa zdravotná spôsobilosť 
vyžaduje podľa osobitných predpisov, u zamestnancov, u ktorých zdravotnú 
spôsobilosť je potrebné preukázať podľa osobitných predpisov, alebo ak 
u zamestnanca ide o opakovaný výskyt choroby z povolania u rovnakej profesie na 
tom istom pracovisku, alebo ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do 
druhej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac 6 mesiacov. V prípadoch, ak 
zamestnávateľ zákonné oprávnenie zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky 
využije, je účasť uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov na lekárskych 
preventívnych prehliadkach povinná.  

Druhým aspektom pri požiadavke preukázania zdravotnej spôsobilosti v rámci 
predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov je forma zhmotnenia výsledku tohto 
posúdenia. V tomto ustanovení ZP nešpecifikuje aký lekársky podklad má 
preukazovať zdravotnú spôsobilosť, či má mať podobu lekárskeho potvrdenia alebo 
lekárskeho posudku. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné 
vychádzať z toho s akou formou spájajú zaznamenanie výsledku zdravotnej 
spôsobilosti osobitné predpisy, vrátane zákona o ochrane verejného zdravia. Uvedené 
sa vzťahuje aj na ďalšie fázy trvania už existujúceho pracovnoprávneho vzťahu. 
Vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu predpokladá ust. § 16 
zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona o ochrane verejného zdravia je 
výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti podľa § 30e premietnutý do lekárskeho 
posudku podľa § 30f zákona o ochrane verejného zdravia, ktorého vzor je uvedený 
v prílohe 3c zákona. Rovnako je tomu aj pri nahliadnutí do niektorého zo 
spomenutých právnych predpisov regulujúcich osobitné pracovné činnosti. Výnimku 
z pravidla tvorí napríklad zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa 
ktorého sa zdravotná spôsobilosť týchto zamestnancov pred vznikom 
pracovnoprávneho vzťahu preukazuje lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so 
špecializáciou všeobecné lekárstvo (§16 ods. 2 zákona). Terminologickým 
odchýlením zákonodarcu v danom prípade sa vnáša do oblasti posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti minimálne prvok nekonzistentnosti, vzhľadom na spočiatku 
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uvedené rozlišovanie medzi lekárskym potvrdením a lekárskym posudkom 
v pracovnoprávnych vzťahoch. Ak však odhliadneme od formálneho označenia 
podkladu a zameriame sa na jeho obsah, v ktorom musí byť  uvedené explicitné 
vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti resp. nespôsobilosti na výkon činnosti 
pedagogického alebo odborného zamestnanca, stáva sa tento podklad identickým s 
lekárskym posudkom. Na skutočnosti, že zákonodarca sa zbytočne odchýlil, od 
zaužívanej formy deklarovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, však trváme.    

2.2 Iná vhodná práca pri zmene a skončení pracovného pomeru 

Ak nastane niektorý z dôvodov taxatívne uvedených v ust. § 55 ods. 2 ZP 
a zamestnávateľ zamestnanca nemôže preradiť na inú prácu podľa pracovnej zmluvy, 
avšak disponuje iným voľným pracovným miestom, môže zamestnanca preradiť na 
iný druh práce po predchádzajúcej dohode s ním (dohoda o zmene pracovných 
podmienok).   Podľa ust. § 55 ods. 5 ZP pri preradení na inú prácu alebo na prácu 
iného druhu, práca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Bez 
ohľadu na požiadavku prihliadania na schopnosti a kvalifikáciu zamestnanca, je 
podobne ako v ust. § 41 ods. 2 ZP požadované, aby práca zodpovedala zdravotnej 
spôsobilosti zamestnanca na prácu. Podľa ust. § 56 ZP je zamestnávateľ povinný pred 
uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok a pred preradením zamestnanca 
na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, zabezpečiť lekárske 
vyšetrenie zamestnanca v prípadoch daných osobitným predpisom. Uvedené normy 
(§ 55 ods. 5 a § 56 ZP) interpretujeme vo vzájomnej súvislosti. Rovnako, ako 
v predchádzajúcej časti platí, že pri preradení na inú prácu je potrebné posúdenie 
zdravotnej spôsobilosti zabezpečiť vtedy, ak to vyžadujú osobitné predpisy (napr. 
zákon o dráhach), vrátane zákona o ochrane verejného zdravia. Terminologicky 
považujeme označenie „lekárske vyšetrenie“ za neaktuálne, vychádzajúce z právnej 
úpravy minulého Zákonníka práce, zákona č. 65/1965 Zb. Za správnejšie považujeme 
slovné vyjadrenie „posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu“, ktoré zodpovedá 
súčasnému právnemu stavu.7 

V kontexte inej vhodnej práce (ale napokon aj v rámci predzmluvných 
pracovnoprávnych vzťahov) je potrebné sa zamyslieť nad významom ustanovenia § 6 
ods. 1 písm. o) zákona o BOZP, ktoré zakotvuje povinnosť zamestnávateľa zaraďovať 
zamestnancov na výkon práce s ohľadom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti. Vzniká na základe tohto ustanovenia 
oprávnenie zamestnávateľa zisťovať a požadovať preukázanie zdravotného stavu 
u každého jednotlivého zamestnanca (napríklad neformalizovaným lekárskym 

                                                 
7 Uvedené sa podľa nášho názoru vzťahuje aj zisťovanie zdravotného stavu mladistvého podľa § 41 ods. 3 Zákonníka 
práce. 
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potvrdením, nálezom, odporúčaním, ktorého vzor by si zaviedol napríklad i sám 
zamestnávateľ)? Alebo je uvedenú normu potrebné vykladať v kontexte osobitných 
predpisov, ktoré rozsah získavania informácii o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov 
orientujú na konkrétne kategórie?  

Zákon o BOZP je vo vzťahu k Zákonníku práce, zákonom osobitným a mal by 
mať prednosť (alebo skôr byť s ním v súlade) pred aplikáciou ustanovení ZP. Súčasne 
uvedené ustanovenie zákona o BOZP je „vykonané“ v režime ďalšieho predpisu, 
ktorého vzťah k zákonu o BOZP by sme mohli opäť interpretovať ako vzťah 
všeobecného (zákon o BOZP) a osobitného (zákon o ochrane verejného zdravia). 
Okrem toho je potrebné posúdiť, či má v danom prípade prednosť právo na ochranu 
súkromia zamestnanca alebo právo na ochranu jeho zdravia. Ak ide o ochranu zdravia 
zamestnanca, tá je právnou reguláciou uprednostnená a zabezpečená tam, kde existuje 
vyššie riziko ohrozenia či porušenia zdravia zamestnanca (najmä 3. a 4. kategória 
prác). Tam kde zvýšená rizikovosť poškodenia zdravia prítomná nie je, dochádzame 
k záveru, že právnu normu je potrebné vykladať reštriktívne a uprednostniť ochranu 
súkromia zamestnanca, vrátane ochrany jeho osobných údajov.8 Aj v tomto prípade 
je zamestnávateľovi prístupné fakultatívne zákonné zmocnenie zabezpečiť uvedené 
posúdenie napríklad aj pri nerizikových povolaniach. Povinnosť zamestnávateľa 
prihliadať na zdravotný stav zamestnanca, tak ako to požaduje zákon o BOZP, 
interpretujeme ako povinnosť zamestnávateľa vychádzať z informácii, ktoré 
zamestnávateľ môže mať k dispozícii iným spôsobom ako lekárskym podkladom 
o zamestnancovej zdravotnej spôsobilosti. Uvažujeme teda v súvislosti, pri ktorej 
zamestnávateľ neprekračuje rámec dovoleného konania, ale je mu zdravotný stav 
zamestnanca známy z iných skutočností. Napríklad už v rámci predzmluvných 
vzťahov je daná povinnosť fyzickej osoby informovať zamestnávateľa 
o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo by zamestnávateľovi mohli 
spôsobiť ujmu (§ 41 ods. 7 ZP). Iným príkladom je predloženie rozhodnutia 
o invalidnom dôchodku, alebo požiadavka zamestnanca o vhodnú úpravu určeného 
týždenného pracovného času zo zdravotných dôvodov, ktorú zamestnávateľ je 
povinný povoliť alebo ju s ním dohodnúť, ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje 
podľa § 90 ods. 11 ZP. 

V kontexte rozlišovania medzi zdravotným stavom a zdravotnou spôsobilosťou 
by pojem inej vhodnej práce v zmysle vyššie uvedeného mal byť posudzovaný 
jednotne so zákonom o BOZP, v zmysle zohľadňovania zdravotného stavu, nielen 
zamestnancovej zdravotnej spôsobilosti. Na druhej strane z nejednoznačnej právnej 

                                                 
8 K spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa zdravia pozri ŽUĽOVÁ, J., Spracúvanie osobných údajov týkajúcich 
sa zdravia v pracovnoprávnych vzťahoch. In: DOLOBÁČ, M – SEILEROVÁ, M (eds.), Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2018, s. 357-362 
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uvedené rozlišovanie medzi lekárskym potvrdením a lekárskym posudkom 
v pracovnoprávnych vzťahoch. Ak však odhliadneme od formálneho označenia 
podkladu a zameriame sa na jeho obsah, v ktorom musí byť  uvedené explicitné 
vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti resp. nespôsobilosti na výkon činnosti 
pedagogického alebo odborného zamestnanca, stáva sa tento podklad identickým s 
lekárskym posudkom. Na skutočnosti, že zákonodarca sa zbytočne odchýlil, od 
zaužívanej formy deklarovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, však trváme.    

2.2 Iná vhodná práca pri zmene a skončení pracovného pomeru 

Ak nastane niektorý z dôvodov taxatívne uvedených v ust. § 55 ods. 2 ZP 
a zamestnávateľ zamestnanca nemôže preradiť na inú prácu podľa pracovnej zmluvy, 
avšak disponuje iným voľným pracovným miestom, môže zamestnanca preradiť na 
iný druh práce po predchádzajúcej dohode s ním (dohoda o zmene pracovných 
podmienok).   Podľa ust. § 55 ods. 5 ZP pri preradení na inú prácu alebo na prácu 
iného druhu, práca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Bez 
ohľadu na požiadavku prihliadania na schopnosti a kvalifikáciu zamestnanca, je 
podobne ako v ust. § 41 ods. 2 ZP požadované, aby práca zodpovedala zdravotnej 
spôsobilosti zamestnanca na prácu. Podľa ust. § 56 ZP je zamestnávateľ povinný pred 
uzatvorením dohody o zmene pracovných podmienok a pred preradením zamestnanca 
na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, zabezpečiť lekárske 
vyšetrenie zamestnanca v prípadoch daných osobitným predpisom. Uvedené normy 
(§ 55 ods. 5 a § 56 ZP) interpretujeme vo vzájomnej súvislosti. Rovnako, ako 
v predchádzajúcej časti platí, že pri preradení na inú prácu je potrebné posúdenie 
zdravotnej spôsobilosti zabezpečiť vtedy, ak to vyžadujú osobitné predpisy (napr. 
zákon o dráhach), vrátane zákona o ochrane verejného zdravia. Terminologicky 
považujeme označenie „lekárske vyšetrenie“ za neaktuálne, vychádzajúce z právnej 
úpravy minulého Zákonníka práce, zákona č. 65/1965 Zb. Za správnejšie považujeme 
slovné vyjadrenie „posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu“, ktoré zodpovedá 
súčasnému právnemu stavu.7 

V kontexte inej vhodnej práce (ale napokon aj v rámci predzmluvných 
pracovnoprávnych vzťahov) je potrebné sa zamyslieť nad významom ustanovenia § 6 
ods. 1 písm. o) zákona o BOZP, ktoré zakotvuje povinnosť zamestnávateľa zaraďovať 
zamestnancov na výkon práce s ohľadom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti. Vzniká na základe tohto ustanovenia 
oprávnenie zamestnávateľa zisťovať a požadovať preukázanie zdravotného stavu 
u každého jednotlivého zamestnanca (napríklad neformalizovaným lekárskym 

                                                 
7 Uvedené sa podľa nášho názoru vzťahuje aj zisťovanie zdravotného stavu mladistvého podľa § 41 ods. 3 Zákonníka 
práce. 
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potvrdením, nálezom, odporúčaním, ktorého vzor by si zaviedol napríklad i sám 
zamestnávateľ)? Alebo je uvedenú normu potrebné vykladať v kontexte osobitných 
predpisov, ktoré rozsah získavania informácii o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov 
orientujú na konkrétne kategórie?  

Zákon o BOZP je vo vzťahu k Zákonníku práce, zákonom osobitným a mal by 
mať prednosť (alebo skôr byť s ním v súlade) pred aplikáciou ustanovení ZP. Súčasne 
uvedené ustanovenie zákona o BOZP je „vykonané“ v režime ďalšieho predpisu, 
ktorého vzťah k zákonu o BOZP by sme mohli opäť interpretovať ako vzťah 
všeobecného (zákon o BOZP) a osobitného (zákon o ochrane verejného zdravia). 
Okrem toho je potrebné posúdiť, či má v danom prípade prednosť právo na ochranu 
súkromia zamestnanca alebo právo na ochranu jeho zdravia. Ak ide o ochranu zdravia 
zamestnanca, tá je právnou reguláciou uprednostnená a zabezpečená tam, kde existuje 
vyššie riziko ohrozenia či porušenia zdravia zamestnanca (najmä 3. a 4. kategória 
prác). Tam kde zvýšená rizikovosť poškodenia zdravia prítomná nie je, dochádzame 
k záveru, že právnu normu je potrebné vykladať reštriktívne a uprednostniť ochranu 
súkromia zamestnanca, vrátane ochrany jeho osobných údajov.8 Aj v tomto prípade 
je zamestnávateľovi prístupné fakultatívne zákonné zmocnenie zabezpečiť uvedené 
posúdenie napríklad aj pri nerizikových povolaniach. Povinnosť zamestnávateľa 
prihliadať na zdravotný stav zamestnanca, tak ako to požaduje zákon o BOZP, 
interpretujeme ako povinnosť zamestnávateľa vychádzať z informácii, ktoré 
zamestnávateľ môže mať k dispozícii iným spôsobom ako lekárskym podkladom 
o zamestnancovej zdravotnej spôsobilosti. Uvažujeme teda v súvislosti, pri ktorej 
zamestnávateľ neprekračuje rámec dovoleného konania, ale je mu zdravotný stav 
zamestnanca známy z iných skutočností. Napríklad už v rámci predzmluvných 
vzťahov je daná povinnosť fyzickej osoby informovať zamestnávateľa 
o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo by zamestnávateľovi mohli 
spôsobiť ujmu (§ 41 ods. 7 ZP). Iným príkladom je predloženie rozhodnutia 
o invalidnom dôchodku, alebo požiadavka zamestnanca o vhodnú úpravu určeného 
týždenného pracovného času zo zdravotných dôvodov, ktorú zamestnávateľ je 
povinný povoliť alebo ju s ním dohodnúť, ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje 
podľa § 90 ods. 11 ZP. 

V kontexte rozlišovania medzi zdravotným stavom a zdravotnou spôsobilosťou 
by pojem inej vhodnej práce v zmysle vyššie uvedeného mal byť posudzovaný 
jednotne so zákonom o BOZP, v zmysle zohľadňovania zdravotného stavu, nielen 
zamestnancovej zdravotnej spôsobilosti. Na druhej strane z nejednoznačnej právnej 

                                                 
8 K spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa zdravia pozri ŽUĽOVÁ, J., Spracúvanie osobných údajov týkajúcich 
sa zdravia v pracovnoprávnych vzťahoch. In: DOLOBÁČ, M – SEILEROVÁ, M (eds.), Starostlivosť o zdravie 
zamestnancov. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2018, s. 357-362 
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normy nie je jasné, aké právne dôsledky by neprihliadnutie zamestnávateľa na 
zdravotný stav, o ktorom zamestnávateľ má vedomosť iba napríklad z vyššie 
uvádzaných príkladov, prinieslo. Zaraďovanie zamestnancov s ohľadom na výsledok 
ich zdravotnej spôsobilosti predstavuje vyššiu a širšiu mieru ochrany pre 
zamestnancov (aj pre zamestnávateľa), pretože zohľadňuje aj riziká práce 
a pracovného prostredia posúdené odborným spôsobom - napríklad pracovnou 
zdravotnou službou. V prípade zaradenia na výkon práce iba podľa vedomosti 
zamestnávateľa o zdravotnom stave, nie je zamestnávateľ schopný zabezpečiť 
odborné posúdenie vzájomnej kombinácie týchto dvoch aspektov. Zdravotná 
spôsobilosť je z hľadiska ochrany zdravia zamestnanca pojem výstižnejší. Ak 
zamestnávateľ má pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, ktorý sa 
preraďuje na prácu alebo ktorému je iná vhodná práca ponúknutá pred daním 
výpovede, pričom tento prípad nespadá pod obligatórne posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti pri preradení na inú prácu, je praktickým riešením preverenie zdravotnej 
spôsobilosti zamestnanca mimoriadnou lekárskou preventívnou prehliadkou podľa § 
30e ods. 16 zákona o ochrane verejného zdravia, alebo na základe ust. §30e ods. 17 
zákona o ochrane verejného zdravia. Naostatok, možno sa nazdávať, že jazykové 
vyjadrenie (podobne ako už spomínané „lekárske vyšetrenie“) „zdravotný stav“ bol 
zaužívaný v normatívnom texte predchádzajúceho Zákonníka práce (napr. § 37 ods. 
4 Zákonníka práce z roku 1965) a v súčasnosti predstavuje iba akýsi pozostatok, ktorý 
nie je zosúladený s aktuálnou právnou reguláciou.  

Iná vhodná práca je okrem situácií povinného preradenia spojená i so 
skončením pracovného pomeru podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Pri tomto 
ustanovení nie je prítomné vymedzenie inej vhodnej práce, a preto musíme vychádzať 
z ust. § 55 ods. 5 ZP. Podľa ustálenej judikatúry je inou vhodnou prácou, práca 
zodpovedajúca zdravotnému stavu, schopnostiam a pokiaľ možno i kvalifikácii 
zamestnanca9. Najvyšší súd ČR v tejto súvislosti uviedol, že vhodnou prácou pre 
splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa sa z hľadiska zdravotného stavu, 
rozumie taká práca, ktorú je zamestnanec s ohľadom na svoj zdravotný stav schopný 
vykonávať. Vhodnosť práce je posudzovaná s ohľadom na to, či zamestnanec (mimo 
iného) je z hľadiska zdravotného stavu schopný ponúkanú prácu vykonávať, nie či je 
pre neho z hľadiska zdravotného stavu vhodná10. 

Ak  vychádzame z výkladu, že ponúkaná práca má zodpovedať zdravotnej 
spôsobilosti, mal by zamestnávateľ zistenie tejto spôsobilosti zabezpečiť už pred 
realizáciou ponuky. Ak by práca zdravotnej spôsobilosti nezodpovedala, 
zamestnávateľ by bol povinný realizovať ponuku inej práce. Najvyšší súd sa 

                                                 
9 Napríklad rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 434/2010 zo dňa 9. 3. 2011  
10 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2260/2006 zo dňa 21. 6. 2007 
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v súvislosti s realizáciou ponukovej povinnosti v jednom z novších rozhodnutí 
zaoberal prípadom, v ktorom skutkové okolnosti spočívali na posúdení platnosti 
skončenia pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti. Zamestnávateľ 
voči zamestnankyni realizoval dve totožné ponuky inej vhodnej práce. Pri prvej 
ponuke, ktorá sa uskutočnila po prijatí organizačnej zmeny, práca zodpovedala 
zdravotnému stavu zamestnankyne. Po účinnosti organizačnej zmeny, zamestnankyňa 
bola dočasne práceneschopná, a po jej návrate do práce zamestnávateľ realizoval 
druhú ponuku inej vhodnej práce na rovnakú pracovnú pozíciu. O pár týždňov neskôr 
bolo zistené, že zamestnankyňa už nedisponuje zdravotnou spôsobilosťou na prácu, 
ktorá jej bola opakovane ponúknutá. Napriek tomu jej aj po uvedenom posúdení bola 
doručená výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Zamestnávateľ pri daní výpovede 
predpokladal, že k splneniu hmotnoprávnej podmienky platnosti výpovede došlo, 
pričom svoj predpoklad zakladal na poznatku jemu známeho v čase realizovania prvej 
ponuky, a to, že ponúknutú prácu zamestnankyňa je spôsobilá vykonávať. Najvyšší 
súd SR však vo svojom uznesení konštatoval, že zamestnávateľ nevychádzal 
z aktuálneho zdravotného stavu zamestnankyne. Uviedol, že Zákonník práce 
neustanovuje v akom časovom predstihu pred daním výpovede má zamestnávateľ 
splniť svoju ponukovú povinnosť. Z účelu právnej úpravy, z podstaty a zmyslu 
povinnosti ako aj z doterajšej judikatúry najvyššieho súdu ale možno vyvodiť, že 
zamestnávateľova ponuka musí byť aktuálna a zodpovedajúca stavu, ktorý existuje 
v čase doručenia výpovede11. Je potrebné doplniť, že plnenie ponukovej povinnosti 
uvedeným spôsobom sťažuje postavenie zamestnávateľa v prípade ukončovania 
pracovných pomerov, najmä vtedy, ak zamestnávatelia v snahe predísť neplatnosti sa 
skončenia pracovného pomeru ponúkajú zamestnancom škálu voľných pracovných 
pozícii. Tu sa však už objavuje i dlhodobejšie polemizovaný aspekt ponechania 
ponukovej povinnosti ako hmotnoprávnej podmienky platnosti výpovede, ktorá 
napríklad v Českej republike bola z právnej úpravy vypustená.12 

2.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. a) 
Zákonníka práce 
 

V súvislosti so skončením pracovného pomeru z dôvodu zdravotnej 
nespôsobilosti na výkon práce, pozornosť upriamujeme iba na situáciu okamžitého 
skončenia pracovného pomeru zamestnancom podľa ust. § 69 ods. 1 písm. a) 
Zákonníka práce. Podľa zákonnej požiadavky, zamestnanec môže skončiť pracovný 
pomer okamžite, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez 
vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ zamestnanca nepreradil do 15 dní 
                                                 
11 Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo/168/2017 zo dňa 8. 2. 2018 
12 Pozri tiež: OLŠOVSKÁ, A., Jednostranné právne úkony v pracovnom práve. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo 
SAV, 2010  s. 60. V súčasnom Zákonníku práce Českej republiky túto podmienku nájdeme iba v ust. § 73a Zákonníka 
práce ČR, zákona č. 262/2006 Z. z. a týka sa odvolania alebo vzdania sa práva vedúceho zamestnanca. 
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normy nie je jasné, aké právne dôsledky by neprihliadnutie zamestnávateľa na 
zdravotný stav, o ktorom zamestnávateľ má vedomosť iba napríklad z vyššie 
uvádzaných príkladov, prinieslo. Zaraďovanie zamestnancov s ohľadom na výsledok 
ich zdravotnej spôsobilosti predstavuje vyššiu a širšiu mieru ochrany pre 
zamestnancov (aj pre zamestnávateľa), pretože zohľadňuje aj riziká práce 
a pracovného prostredia posúdené odborným spôsobom - napríklad pracovnou 
zdravotnou službou. V prípade zaradenia na výkon práce iba podľa vedomosti 
zamestnávateľa o zdravotnom stave, nie je zamestnávateľ schopný zabezpečiť 
odborné posúdenie vzájomnej kombinácie týchto dvoch aspektov. Zdravotná 
spôsobilosť je z hľadiska ochrany zdravia zamestnanca pojem výstižnejší. Ak 
zamestnávateľ má pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, ktorý sa 
preraďuje na prácu alebo ktorému je iná vhodná práca ponúknutá pred daním 
výpovede, pričom tento prípad nespadá pod obligatórne posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti pri preradení na inú prácu, je praktickým riešením preverenie zdravotnej 
spôsobilosti zamestnanca mimoriadnou lekárskou preventívnou prehliadkou podľa § 
30e ods. 16 zákona o ochrane verejného zdravia, alebo na základe ust. §30e ods. 17 
zákona o ochrane verejného zdravia. Naostatok, možno sa nazdávať, že jazykové 
vyjadrenie (podobne ako už spomínané „lekárske vyšetrenie“) „zdravotný stav“ bol 
zaužívaný v normatívnom texte predchádzajúceho Zákonníka práce (napr. § 37 ods. 
4 Zákonníka práce z roku 1965) a v súčasnosti predstavuje iba akýsi pozostatok, ktorý 
nie je zosúladený s aktuálnou právnou reguláciou.  

Iná vhodná práca je okrem situácií povinného preradenia spojená i so 
skončením pracovného pomeru podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Pri tomto 
ustanovení nie je prítomné vymedzenie inej vhodnej práce, a preto musíme vychádzať 
z ust. § 55 ods. 5 ZP. Podľa ustálenej judikatúry je inou vhodnou prácou, práca 
zodpovedajúca zdravotnému stavu, schopnostiam a pokiaľ možno i kvalifikácii 
zamestnanca9. Najvyšší súd ČR v tejto súvislosti uviedol, že vhodnou prácou pre 
splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa sa z hľadiska zdravotného stavu, 
rozumie taká práca, ktorú je zamestnanec s ohľadom na svoj zdravotný stav schopný 
vykonávať. Vhodnosť práce je posudzovaná s ohľadom na to, či zamestnanec (mimo 
iného) je z hľadiska zdravotného stavu schopný ponúkanú prácu vykonávať, nie či je 
pre neho z hľadiska zdravotného stavu vhodná10. 

Ak  vychádzame z výkladu, že ponúkaná práca má zodpovedať zdravotnej 
spôsobilosti, mal by zamestnávateľ zistenie tejto spôsobilosti zabezpečiť už pred 
realizáciou ponuky. Ak by práca zdravotnej spôsobilosti nezodpovedala, 
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9 Napríklad rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 434/2010 zo dňa 9. 3. 2011  
10 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2260/2006 zo dňa 21. 6. 2007 
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v súvislosti s realizáciou ponukovej povinnosti v jednom z novších rozhodnutí 
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11 Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo/168/2017 zo dňa 8. 2. 2018 
12 Pozri tiež: OLŠOVSKÁ, A., Jednostranné právne úkony v pracovnom práve. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo 
SAV, 2010  s. 60. V súčasnom Zákonníku práce Českej republiky túto podmienku nájdeme iba v ust. § 73a Zákonníka 
práce ČR, zákona č. 262/2006 Z. z. a týka sa odvolania alebo vzdania sa práva vedúceho zamestnanca. 
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od predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Uplatňuje sa pravidlo, 
že nepostačuje predloženie lekárskeho posudku o dlhodobej nespôsobilosti na výkon 
práce, tak ako pri § 55 ods. 2 písm. a) ZP alebo § 63 ods. 1 písm. c) ZP, ale jeho 
súčasťou musí byť vyjadrenie, že zamestnanec nemôže ďalej prácu vykonávať bez 
vážneho ohrozenia svojho zdravia. „....Predpokladom okamžitého skončenia 
pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, je len taký lekársky 
posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže 
vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia...“13 Uvedená právna norma bola tiež 
súčasťou Zákonníka práce z roku 1965 v ust. § 54 ods. 1. V rozhodovacej činnosti 
súdov tieto závery pretrvávajú aj v súčasnosti.14  

  
Z právnej úpravy i judikatúry vyplýva, že ak zamestnanec predloží 

zamestnávateľovi lekársky posudok podľa § 55 ods. 2 písm. a) ZP o dlhodobej strate 
zdravotnej spôsobilosti alebo dlhodobej nespôsobilosti na výkon práce, v zmysle § 69 
ods. 1 písm. a) ZP nebude takýto posudok postačujúci. Ak by zamestnanec predložil 
„iba“ lekársky posudok vydaný pracovnou zdravotnou službou o dlhodobej 
nespôsobilosti k výkonu práce, z hľadiska požiadavky § 69 ods. 1 písm. a) ZP by tento 
zamestnanec musel pristúpiť k žiadosti o ďalší posudok, ktorý by okrem uvedeného 
konštatovania obsahoval aj vyjadrenie o nemožnosti výkonu práce bez vážneho 
ohrozenia svojho zdravia. 

 
Ak vychádzame z ust. § 16 ods.1 písm. a) zákona o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledkom posúdenia 
zdravotnej spôsobilosti na prácu. Vzor lekárskeho posudku zväčša vydávaného 
obvodným lekárom zákon neobsahuje, ani jeho povinné obsahové náležitosti, rovnako 
nie je známe ani žiadne odborné usmernenie týkajúce sa vedenia zdravotnej 
dokumentácie, ktoré by náležitosti lekárskych posudkov vydaných „len“ podľa tohto 
zákona ošetrujúcim lekárom zakotvovalo. Z právnej regulácie sú známe iba závery 
lekárskych posudkov vydaných podľa § 30f ods.2 zákona o ochrane verejného 
zdravia, ktoré môžu znieť ako: spôsobilý na výkon práce, spôsobilý na výkon práce 
s dočasným obmedzením a dlhodobo nespôsobilý na výkon práce.15   

 
Vyplýva, že normatívne zakotvené závery lekárskych posudkov nereflektujú 

pretrvávajúcu požiadavku Zákonníka práce, aby lekársky musel obsahovať vyjadrenie 
o tom, že zamestnanec je nielen dlhodobo nespôsobilý, ale súčasne prácu nemôže 

                                                 
13 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn 3Cdo 150/2005 zo dňa 27. 10. 2005 
14 Napríklad rozsudok Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 23Co Pr/1/2019 zo dňa 5. 8. 2019 
15 Do prijatia zákona č. 289/2017 Z. z., na základe ktorého došlo k novelizácii zákona o ochrane verejného zdravia, 
boli závery lekárskych posudkov vydaných pracovnou zdravotnou službou variabilnejšie, a okrem aktuálnych 
záverov, mohol lekár konštatovať i to, že fyzická osoba/zamestnanec je spôsobilý na výkon práce s trvalým 
obmedzením a dočasne nespôsobilý na výkon práce. Na základe požiadaviek praxe boli tieto zo zákona vypustené.  
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vykonávať bez vážneho ohrozenia svojho zdravia. Aj samotné zákonné znenie § 69 
ods. 1 písm, a) ZP podľa nášho názoru úplne nezodpovedá zákonnej povinnosti 
zamestnávania takou prácou, ktorá zdravotnému stavu, ba čo viac zdravotnej 
spôsobilosti, zodpovedá.  

 
V jednom z rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR bol predmetom rozhodovania 

prípad, ktorý určitým spôsobom pripomína slovenský právny stav de lege lata.  Zo 
skutkových okolností, zjednodušene, vyplynulo, že zamestnanec predložil lekársky 
posudok, ktorý  neobsahoval dôvetok, že zamestnanec nemôže ďalej vykonávať prácu 
bez vážneho ohrozenia svojho zdravia. Najvyšší súd ČR v tejto súvislosti uviedol 
„Spôsobilým predmetom pre platné rozviazanie pracovného pomeru okamžitým 
zrušením zo strany zamestnanca je iba taký lekársky posudok, ktorý stanoví, že 
zamestnanec nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia. 
Ak postupoval lekár podľa vzoru lekárskeho posudku, ktorý v rozpore so zákonom 
s takýmto posudkovým záverom nepočíta, nemôže byť tento nedostatok na ujmu práv 
zamestnanca a túto obsahovú vadu posudku, je potrebné odstrániť výkladom.“16 
Odôvodnenie dovolacieho súdu bolo založené na tom, že lekár postupoval v zmysle 
podzákonných právnych predpisov, ktoré podľa vtedy platnej a účinnej právnej 
úpravy neobsahovali posudkové závery, aké „predpokladal“ Zákonník práce.  

 
Výklad ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) ZP by podľa nášho názoru mal 

spočívať síce v nevyhnutnosti predloženia lekárskeho posudku o dlhodobej 
nespôsobilosti na výkon práce, ale v prípade, ak by dôvetok posudku („výkon ďalšej 
práce by vážne ohrozil  zdravie zamestnanca“) absentoval, malo by byť preukázanie 
tejto skutočnosti predmetom znaleckého posúdenia, nie formalizovaného vyslovenia 
neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnancom.  

 
Do polemickej roviny možno pri analyzovanom dôvode okamžitého skončenia 

položiť i aspekt negovania ochrany zdravia zamestnanca. Od predloženia lekárskeho 
posudku o dlhodobej strate zdravotnej spôsobilosti do preradenia na inú prácu, 
nastáva prekážka v práci na strane zamestnávateľa s poskytnutím náhrady mzdy. 
Zamestnanec má možnosť odmietnuť pokračovanie vo výkone práce, ktorá jeho 
zdravotnej spôsobilosti nezodpovedá.17 Alebo platí, že k možnosti odmietnuť 
pokračovanie vo výkone práce musí pristúpiť posudok deklarujúci, že až výkon ďalšej 
práce by viedol k vážnemu ohrozeniu zdravia zamestnanca? Aká je potom lehota na 
to, aby zamestnávateľ preradil zamestnanca na inú prácu?  

 

                                                 
16 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 4142/2011 zo dňa 11. 6. 2012 
17 ŽUĽOVÁ, J. -  BARINKOVÁ, M. – DOLOBÁČ, M., Pracovné právo v poznámkach s príkladmi. Bratislava: 
Wolters Kluwer s. r. o., 2017,  s. 174 
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16 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 4142/2011 zo dňa 11. 6. 2012 
17 ŽUĽOVÁ, J. -  BARINKOVÁ, M. – DOLOBÁČ, M., Pracovné právo v poznámkach s príkladmi. Bratislava: 
Wolters Kluwer s. r. o., 2017,  s. 174 
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Domnievame sa, že ak by zamestnanec nemal možnosť ďalší výkon práce 
odmietnuť, nezodpovedal by takýto výklad zákonnej požiadavke prideľovať 
zamestnancovi prácu podľa jeho zdravotného stavu, najmä podľa výsledkov 
posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti a tomu prislúchajúcej povinnosti nedovoliť, 
aby zamestnanci vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú zdravotnému stavu, najmä 
výsledkom posúdenia zdravotnej spôsobilosti (§ 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP)18. 
Ak sa však zamyslíme nad výkladovým prístupom zákonnej požiadavky (skúmanie 
podmienky nemožnosti výkonu práce bez ďalšieho ohrozenia zdravia), vytvára sa stav 
akoby sa výkon ďalšej práce od zdravotne nespôsobilého zamestnanca ďalej očakával. 
Samotnou otázkou možno ostáva, čo vlastne vyjadruje posudok preukazujúci „iba“ 
dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti. Podľa nášho názoru vyjadruje skutočnosť, že 
ďalší výkon práce pre zamestnanca jednoducho nie je možný.  

 
3 PRÁVNE PREDPISY REGULUJÚCE POSUDZOVANIE 

ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU A MOŽNÉ 
ÚSKALIA PRÁVNEHO STAVU DE LEGE LATA 

 Z analýzy vybraných ustanovení ZP už v prevažnej miere vyplynulo aký je 
právny rámec posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu. Prvým normatívnym 
základom je § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa tohto zákona je lekársky 
posudok výsledkom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, zdravotného stavu 
v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia touto chorobou, alebo bolesti 
a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných 
poškodeniach zdravia pri práci. Posudky sú vydávané poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, ktorých okruh zákon vymedzuje a samotné posúdenie uskutočňuje 
poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vždy vydáva na žiadosť samotnej 
posudzovanej osoby (napr. zamestnanca) alebo na žiadosť právnickej osoby sú 
súhlasom dotknutej osoby, ktorej zdravotný stav má byť predmetom lekárskeho 
posúdenia. Ako už bolo uvedené, zákon o zdravotnej starostlivosti neodkazuje na 
vydanie podzákonného predpisu, ktorý by formálne a obsahové náležitosti posudkov 
bližšie konkretizoval.  

 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu je upravené aj v ust. § 30e 
zákona p ochrane verejného zdravia a vyúsťuje do vydania lekárskeho posudku podľa 
ust. § 30f zákona. Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu zaznamená 
výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do zdravotnej 
dokumentácie a vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. 

                                                 
18 Podľa ust. § 47 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak 
zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo s dobrými mravmi.  
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Kópia lekárskeho posudku sa doručí samotnému zamestnancovi a lekárovi, s ktorým 
zamestnanec má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na tomto 
mieste ust. § 30f ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia pri vydávaní lekárskeho 
posudku obsahuje odkaz na § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti.  

 Prepojenie potvrdzuje, že i lekárske posudky posudzované lekárom pracovnej 
zdravotnej služby sú vydávané na základe zákona o zdravotnej starostlivosti. Zákon 
o zdravotnej starostlivosti preto posudzujeme ako všeobecný normatívny základ 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, voči ktorému má zákon o ochrane 
verejného zdravia postavenie osobitného predpisu. 

Samostatný právny rámec posudzovania zdravotnej starostlivosti, respektíve 
jeho osobitosti sú tiež súčasťou škály osobitných predpisov, ktoré regulujú 
predpoklady na výkon práce pri špecifických kategóriách zamestnancov. Príkladom 
osobitných predpisov, ktoré ustanovujú presné požiadavky na lekárske preventívne 
prehliadky vo vzťahu k práci, ich náplň či frekvenciu a s tým spojený výsledok 
posúdenia zdravotnej spôsobilosti je právna regulácia zákona č. 514/2009 Z. z. 
o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov v spojení vyhláškou č. 245/2010 
Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej 
spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní 
dráhy a dopravy na dráhe. Právna úprava napríklad obsahuje i samostatné vzory 
lekárskych posudkov. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti realizuje právnická 
osoba, ktorá pre získanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 
zamestnancov na dráhach musí podať osobitnú žiadosť podľa spomenutej vyhlášky, 
pričom poverenie jej udeľuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

 Súčasne existujú osobitné predpisy, ktoré sú vo vzťahu k posudzovaniu 
zdravotnej spôsobilosti omnoho strohejšie. Zväčša obsahujú určité špecifikum, ale 
konkrétnejšie spôsob a priebeh posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu 
neupravujú. Príkladom tohto druhu osobitných predpisov je zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jedným z osobitných predpokladov 
výkonu zdravotníckeho povolania je disponovanie zdravotnou spôsobilosťou, ktorá 
sa vyžaduje bez ohľadu na to, či ide o uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu, alebo 
o výkon zdravotníckeho povolania na inom právnom základe. Podľa ust. § 32 sa táto 
zdravotná spôsobilosť preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti vo 
vzťahu k výkonu konkrétneho zdravotníckeho povolania. Podstatné pre nami uvedené 
úvahy je, že zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou 
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom o vydanie 
posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (t. j. obvodný 
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Domnievame sa, že ak by zamestnanec nemal možnosť ďalší výkon práce 
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Ak sa však zamyslíme nad výkladovým prístupom zákonnej požiadavky (skúmanie 
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18 Podľa ust. § 47 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak 
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lekár zdravotníckeho pracovníka).  Opakované posúdenie sa vzťahuje na každého 
zdravotníckeho pracovníka, ktorý dovŕši viac ako 65 rokov veku, so stanovením 
určitých odchýlok.19 Zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zakotvuje 
i vlastný vzor lekárskeho posudku. Do tejto skupiny by sme mohli zaradiť aj 
pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý pre 
preukázanie zdravotnej spôsobilosti rovnako ustanovuje osobitný režim 
posudzovania, a to ako pred vznikom tak i v priebehu trvania pracovnoprávneho 
vzťahu (§ 16). Posúdenie podľa znenia zákona vykonáva lekár so špecializáciou 
všeobecného lekárstva (najčastejšie pôjde rovnako o obvodného lekára zamestnanca). 
Právna úprava je však v danom prípade veľmi stručná.  

Podľa odborných názorov lekárske posudky vydané ošetrujúcim lekárom 
(podľa zákona o zdravotnej starostlivosti) je potrebné odlišovať od lekárskych 
posudkov vydávaných podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Pre účely 
pracovnoprávnych dôsledkov (preradenie na inú prácu, skončenie pracovného pomeru 
výpoveďou zo strany zamestnávateľa v dôsledku dlhodobej straty zdravotnej 
spôsobilosti alebo pre účely okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany 
zamestnanca pre stratu zdravotnej spôsobilosti) je podľa týchto názorov relevantným 
podkladom nielen klasický posudok, ale aj posudok vydaný podľa zákona o ochrane 
verejného zdravia.20 

Otázkou je či v spleti vymenovaných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
k posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti zamestnanca sú ich vzájomné väzby natoľko 
jednoznačné, že sa zamedzuje duplicite lekárskych posudkov. Zjednodušenou 
schémou máme na mysli stret posudzovania zdravotnej spôsobilosti podľa zákona 
o zdravotnej starostlivosti, teda lekársky posudok od ošetrujúceho lekára 
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti podľa zákona o ochrane verejného zdravia. 
Ak pripustíme paralelnú možnosť posúdenia zdravotného stavu podľa oboch 
predpisov, nemôže nastať situáciu, že tieto dva posudky môžu deklarovať protichodný 
záver? Duplicitné posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca má priamy 
súvis s dôsledkami pre pracovnoprávne vzťahy, napríklad pri preradení zamestnanca 
na inú prácu a následnom skončení pracovného pomeru výpoveďou. Ak by sme 
možnosť posudzovania zdravotnej spôsobilosti podľa oboch právnych základov 
pripustili, pričom obaja ošetrujúci lekári by dospeli k protichodným záverom, potom 
by sa zamestnávateľ mohol dostať do patovej situácie, keď by disponoval dvoma 
rôznymi posudkami. Jeden by potvrdzoval zdravotnú spôsobilosť, druhý by 

                                                 
19 Bližšie pozri § 32 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
20 ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. Bratislava: 
Wolters Kluwer SR s. r.o., 2019, s. 515 - 516 
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potvrdzoval dlhodobú nespôsobilosť. Z ktorého lekárskeho posudku by 
zamestnávateľ musel vychádzať?  

Domnievame sa, že súčasný právny stav nevylučuje, práve naopak, aby takáto 
situácia v praxi vznikla. Ak si zamestnávateľ zmluvne zabezpečuje tím pracovnej 
zdravotnej služby, ktorý vykonáva zdravotný dohľad, posúdenie zdravotných rizík 
a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, nemožno vylúčiť, že ten istý 
zamestnanec sa lekárskej prehliadke podrobí súčasne aj u svojho všeobecného lekára, 
s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak by sme 
však zákon o zdravotnej starostlivosti vnímali v rovine všeobecného predpisu, ktorý 
sa použije iba vtedy, ak osobitný predpis určité situácie neupravuje inak, potom by 
sme duplicite lekárskych posudkov predišli. Ak by aj k vydaniu posudkov 
s rozdielnymi závermi došlo, prednosť by podľa nášho názoru, na základe vzťahu 
špeciality a subsidiarity, mal mať posudok vydaný lekárom pracovnej zdravotnej 
služby. 21  Podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti má každý právo na 
výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Súčasne podľa § 11 ods. 8 sa uvedené 
právo na výber poskytovateľa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je povinný podrobiť 
sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci na účel posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti na prácu.  

Obdobná situácia môže nastať aj v prípade osobitných regulácií, ktoré sa 
odchyľujú od zákona o ochrane verejného zdravia. Príkladom sú pedagogickí 
zamestnanci, u ktorých síce lekársky posudok nielen pred vznikom, ale aj v prípade 
odôvodnených pochybností zamestnávateľa o zdravotnej spôsobilosti má vydať lekár 
so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo. Opäť však môže nastať situácia, ak 
zamestnávateľ má vlastný tím pracovnej zdravotnej služby , ktorá lekárske 
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zabezpečuje. Môže zamestnávateľ 
obmedziť právo na vydanie posudku všeobecným lekárom a trvať na vydaní posudku 
pracovnou zdravotnou službou? Podľa právneho stavu de lege lata je z hľadiska ich 
vzájomného vzťahu potrebné uprednostniť zákonné špecifikum osobitného predpisu. 
Uvedené však podľa nášho názoru nezbavuje zamestnávateľa plniť si povinnosti 
podľa zákona o ochrane verejného zdravia. Súčasne takáto právna regulácia stavia 

                                                 
21 Ku kolízii právnych predpisov rovnakej právnej sily sa vyjadril i Najvyšší súd SR. Aj keď sa posúdenie  nedotýkalo 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, myslíme si, že právny záver dovolacieho súdu je použiteľný aj na iné 
prípady. Podľa Uznesenia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 7 MCddo8/2013 zo dňa 9. 7. 2014: „Konflikt (tiež kolízia) 
právnych noriem nastáva vtedy, ak ak na rovnakú vec dopadá niekoľko navzájom si protirečiacich (respektíve 
navzájom odlišných) právnych noriem, i keď z formálneho hľadiska by k tomu nemalo dochádzať, pretože je žiaduce, 
aby právny poriadok ako systém bol vnútorne konzistentný (súladný). Pri riešení tohto konfliktu možno uplatniť 
hierarchické kritériá(princípy), ktoré stanovia prioritu právnych noriem. Právna teória a súdno – aplikačná prax  
rešpektuje právny princíp, ktorý je vyjadrený pravidlom lex specialis derogat legi generali (zvláštny zákon ruší zákon 
všeobecný). Za predpokladu, že ide o predpisy rovnakej právnej sily. Zvláštna úprava, t j. užšia právna norma má 
prednosť pred úpravou všeobecnou, t. j. normou širšou, ktorá sa uplatní len tam, kde zvláštny predpis vec 
neupravuje...“ 
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19 Bližšie pozri § 32 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
20 ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I. Bratislava: 
Wolters Kluwer SR s. r.o., 2019, s. 515 - 516 
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potvrdzoval dlhodobú nespôsobilosť. Z ktorého lekárskeho posudku by 
zamestnávateľ musel vychádzať?  
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a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, nemožno vylúčiť, že ten istý 
zamestnanec sa lekárskej prehliadke podrobí súčasne aj u svojho všeobecného lekára, 
s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak by sme 
však zákon o zdravotnej starostlivosti vnímali v rovine všeobecného predpisu, ktorý 
sa použije iba vtedy, ak osobitný predpis určité situácie neupravuje inak, potom by 
sme duplicite lekárskych posudkov predišli. Ak by aj k vydaniu posudkov 
s rozdielnymi závermi došlo, prednosť by podľa nášho názoru, na základe vzťahu 
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výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Súčasne podľa § 11 ods. 8 sa uvedené 
právo na výber poskytovateľa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je povinný podrobiť 
sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci na účel posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti na prácu.  
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21 Ku kolízii právnych predpisov rovnakej právnej sily sa vyjadril i Najvyšší súd SR. Aj keď sa posúdenie  nedotýkalo 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, myslíme si, že právny záver dovolacieho súdu je použiteľný aj na iné 
prípady. Podľa Uznesenia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 7 MCddo8/2013 zo dňa 9. 7. 2014: „Konflikt (tiež kolízia) 
právnych noriem nastáva vtedy, ak ak na rovnakú vec dopadá niekoľko navzájom si protirečiacich (respektíve 
navzájom odlišných) právnych noriem, i keď z formálneho hľadiska by k tomu nemalo dochádzať, pretože je žiaduce, 
aby právny poriadok ako systém bol vnútorne konzistentný (súladný). Pri riešení tohto konfliktu možno uplatniť 
hierarchické kritériá(princípy), ktoré stanovia prioritu právnych noriem. Právna teória a súdno – aplikačná prax  
rešpektuje právny princíp, ktorý je vyjadrený pravidlom lex specialis derogat legi generali (zvláštny zákon ruší zákon 
všeobecný). Za predpokladu, že ide o predpisy rovnakej právnej sily. Zvláštna úprava, t j. užšia právna norma má 
prednosť pred úpravou všeobecnou, t. j. normou širšou, ktorá sa uplatní len tam, kde zvláštny predpis vec 
neupravuje...“ 
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týchto zamestnancov do nerovnakej pozície v porovnaní so „štandardnými 
skupinami“ zamestnancov a vzhľadom na možnosť výberu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti do výhodnejšieho postavenia.  

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu by na základe 
príkladom uvádzaných aplikačných problémov podľa nášho názoru mal vychádzať 
z jednotného právneho základu, ktorý by všeobecnejšia úprava iba dopĺňala 
a vytvárala tak jednoznačnejší právny priestor pre následné právne kroky zo strany 
zamestnanca i zamestnávateľa. V prípade osobitných kategórií zamestnancov 
(zdravotnícki pracovníci, pedagogickí zamestnanci a pod.) by svoje špecifiká mala 
právna úprava pokrývať čo možno najkomplexnejšie (napríklad zamestnanci pri 
prevádzkovaní dopravy na dráhach) alebo byť súladná so zákonom o ochrane 
verejného zdravia. Aktuálny právny stav totiž neuľahčuje ani preklenutie ďalších 
nedostatkov právnej úpravy, keď nie je jasné, či a akým spôsobom sa možno 
preskúmania obsahu lekárskych posudkov domôcť.  

 ZÁVER 

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu sleduje zaistenie 
základného ústavného práva zamestnanca na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Jeho realizácia sa odohráva v medziach zákona a ďalších podzákonných 
právnych predpisov.  Nerešpektovanie zákonnej povinnosti zamestnávateľom sa 
v konečnom dôsledku prejaví nielen v rovine súkromnoprávnych dôsledkov 
spočívajúcich vo vyvodení pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa, ale aj 
v rovine verejnoprávnych dôsledkov, keď sa ich nesplnením naplní skutková podstata 
správnych deliktov s uložením príslušnej pokuty. Uvedenej povinnosti 
zamestnávateľa preto zodpovedá povinnosť zamestnanca podrobiť sa posúdeniu 
zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorej odmietnutie by zamestnávateľ mohol 
vyhodnotiť ako porušenie pracovnej disciplíny.  

Základný rozdiel medzi obsahom zdravotnej dokumentácie a obsahom 
lekárskych posudkov či potvrdení, ktorých existenciu Zákonník práce a ďalšie právne 
predpisy predpokladajú je skutočnosť, že iba v týchto lekárskych potvrdeniach 
a lekárskych posudkoch dochádza k vyjadreniu lekára o právne relevantnom závere 
na základe zhodnotenia zdravotného stavu zamestnanca. Obsahom lekárskych 
posudkov je v každom prípade konštatovanie o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 
k výkonu práce. Domnievame sa, že záver o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca sa 
musí odvíjať od vzájomného posúdenia zdravotného stavu a faktorov práce 
a pracovného prostredia, ktoré na konkrétneho zamestnanca pri danom druhu práce 
vplývajú. Z analýzy vybraných ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že od 
preukázania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca sa odvíjajú zásadné okamihy 
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existencie pracovnoprávneho vzťahu – jeho vznik, zmena i skončenie. Zákonné 
pravidlo Zákonníka práce, aby zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu iba s osobou 
zdravotne spôsobilou, ak osobitný predpis túto spôsobilosť požaduje, alebo preradil 
zamestnanca na prácu zodpovedajúcu zdravotnej spôsobilosti, úplne nekorešponduje 
s ustanovením zákona o BOZP o zaraďovaní zamestnancov na výkon práce 
s ohľadom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej 
spôsobilosti. Širšie koncipovanú požiadavku zohľadňovania zdravotného stavu, 
nielen zdravotnej spôsobilosti, podľa zákona o BOZP, však neoprávňuje 
zamestnávateľa, aby zdravotný stav zamestnanca v každom jednotlivom prípade 
zisťoval. Vedomosť zamestnávateľa o zdravotnom stave zamestnanca, získanú 
napríklad informovaním samotným zamestnancom, má viesť zamestnávateľa k tomu, 
aby na tento zdravotný stav prihliadal.  Nejednoznačné však je, akým spôsobom je 
nerešpektovanie tejto zákonnej požiadavky možné sankcionovať. 

 Dlhodobá zdravotná nespôsobilosť zamestnanca oprávňuje zamestnanca 
k tomu, aby pristúpil k okamžitému skončeniu pracovného pomeru, ak ho 
zamestnávateľ nepreradí na inú pre neho vhodnú prácu do 15 dní od predloženia 
lekárskeho posudku. Ustálená judikatúra vychádza z požiadavky, aby lekársky 
posudok okrem dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti výslovne deklaroval, že 
zamestnanec nemôže prácu vykonávať, bez ďalšieho ohrozenia svojho zdravia. 
S ohľadom na to, že zákonná ani podzákonná úprava uvedené závery lekárskych 
posudkov nepredpokladá, domnievame sa, že absencia tohto dôvetku v lekárskom 
posudku by nemala viesť k vysloveniu neplatnosti okamžitého skončenia pracovného 
pomeru zamestnancom. Deklarovanie dlhodobej nespôsobilosti (alebo straty 
dlhodobej spôsobilosti) samo o sebe predpokladá, že zamestnanec prácu ďalej 
vykonávať nemôže a je oprávnený ďalší výkon práce odmietnuť.  

Lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti zamestnanca 
na prácu, ktorých význam sme naznačili, sú predmetom úpravy viacerých právnych 
predpisov. Ak pripustíme, aby lekárske posudky boli vydávané súčasne od rôznych 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napríklad o všeobecného lekára, s ktorým 
má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súčasne 
od tímu pracovnej zdravotnej služby), môže dôjsť k vytvoreniu situácie, že 
zamestnávateľ bude disponovať dvoma posudkami s rozdielnymi závermi. V tomto 
prípade, ak pri predpisoch rovnakej právnej sily dochádza ku kolízii právnych noriem, 
je podľa nášho názoru „konflikt“ právnych záverov potrebné riešiť výkladovým 
pravidlom lex specialis derogat legi generali (napríklad zákon o ochrane verejného 
zdravia vnímame ako predpis osobitný a zákon o zdravotnej starostlivosti ako zákon 
všeobecný). Návrhom de lege ferenda je, aby lekárske posudky o zdravotnej 
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Abstrakt 

V praxi sa častokrát nediferencujú pojmy posudkových lekárov a posudzujúcich 
lekárov. Aplikačné problémy sa markantne demonštrujú pri kompetenciách 
posudkových lekárov a posudzujúcich lekárov. Obe kategórie zdravotníckych 
pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár posudzujú zdravotnú spôsobilosť 
fyzických osôb, ktorá je základným predpokladom na výkon kvalitnej práce. V 
predkladanom príspevku je našou ambíciou analýza samostatného výkonu 
špecializovaných pracovných činností v oblasti posudzovania zdravotnej spôsobilosti. 

Kľúčové slová: 

Posudkoví lekári, pracovná zdravotná služba, všeobecní lekári 

Abstract 

In practice, the concepts of medical examiners and assessing physicians are often not 
differentiated. Application problems are clearly demonstrated in the competencies of 
medical examiners and assessing physicians. Both categories of health professionals 
in the medical profession of physicians assess the medical fitness of natural persons, 
which is a basic prerequisite for performing quality work. Our ambition in this 
contribution is to analyse the performance of specialized work activities in the field 
of health assessment. 
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ÚVOD 

V praxi sa často nediferencuje pojem posudkový lekár a posudzujúci lekár, 
nielen laická verejnosť, ale i odborná verejnosť si tieto pojmy synonymizuje. 

Posudkoví lekári nadväzujú na prácu lekárov klinických odborov v prípadoch 
potreby zmierniť, kompenzovať alebo odstraňovať sociálne nepriaznivé dôsledky 
chorôb alebo úrazov u posudzovaných fyzických osôb. 

Posudzujúcimi lekármi sú všeobecní lekári, ktorí pomáhajú svojim pacientom 
nielen v medicínskej oblasti, ale aj v sociálnej oblasti. Jednou zo základných 
povinností všeobecného lekára je príprava kvalitných pokladov pre posudkového 
lekára na zhodnotenie zdravotného stavu posudzovanej fyzickej osoby, jej 
pracovného potenciálu pre vypracovanie kvalitných posudkových záverov. 

1  POSUDKOVÍ LEKÁRI 

Koncepcia odboru posudkové lekárstvo je publikovaná vo Vestníku 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2007.  Predmetnú koncepciu 
podľa § 45 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) 
vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 12472/2007 – 
OZSO dňa 5. apríla 2007.  Podľa koncepcie je posudkové lekárstvo interdisciplinárny, 
integrujúci medicínsky odbor, ktorý na základe komplexného poznania zdravotného 
stavu osoby a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach skúma, 
interpretuje, hodnotí zdravotný stav posudzovanej osoby v porovnaní so zdravou 
osobou vo vzťahu k vykonávaniu zárobkovej činnosti alebo konkrétnemu  
zamestnaniu. Posudzuje spôsobilosť na prácu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
a percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti pri dlhodobo nepriaznivom 
zdravotnom stave a ťažkom zdravotnom postihnutí, posudzuje poškodenie zdravia 
z hľadiska znevýhodnenia zdravotne postihnutej osoby oproti zdravej osobe, 
posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania 
a s využitím poznatkov lekárskych, biomedicínskych vied a práva sociálneho 
zabezpečenia sa zúčastňuje na ich riešení. 

Pracoviskami odboru posudkového lekárstva podľa vyššie uvedenej koncepcie 
sú: 

a)  Sociálna poisťovňa, 
b)  príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,  
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c) iné verejnoprávne inštitúcie a subjekty, ktoré sa zaoberajú 
sprostredkovaním práce, 

d) pracoviská v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
prípadne ďalších orgánov štátnej správy a verejnej správy, 

e) pracoviská pre poradenskú a súdno-znaleckú činnosť, 
f) komerčné poisťovne. 

Na pracoviskách odboru posudkového lekárstva, napríklad Sociálnej poisťovne 
sa realizuje posudzovanie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej 
poisťovne sa realizuje predovšetkým v prítomnosti poistenca. Zdravotný stav 
poistenca alebo poškodeného môže byť posudkovým lekárom posudzovaný aj v jeho 
neprítomnosti, a to len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Jedná 
sa o prípady ťažkých onkologických prípadov, cievnych mozgových príhod, 
nevidomých, a pod. Podmienkou na možnosť posúdenia zdravotného stavu 
v neprítomnosti poistenca je splnenie povinnosti vopred informovať o tejto 
skutočnosti poistenca. Napriek tomu, že posudkový lekár rozhodne o posudzovaní 
zdravotného stavu v neprítomnosti poistenca, poistenec má právo na osobnú účasť na 
posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. V takomto prípade je 
Sociálna poisťovňa povinná poistencovi vyhovieť a predvolať ho.   

1.1     Obsahová náplň 

Výkon lekárskej posudkovej činnosti zahŕňa komplexné riešenie problému, a to 
z hľadiska medicínskeho, sociálneho a ekonomického.1 

Medicínsky aspekt spočíva v tom, že akýkoľvek výrok o pracovnej 
neschopnosti, či schopnosti pracovať, je určitým liečebne preventívnym opatrením, 
ktoré eliminuje alebo naopak necháva pôsobiť vplyvy pracovného procesu 
a pracovného prostredia na posudzovanú fyzickú osobu. 

Sociálny aspekt sa realizuje predkladaním medicínskych a sociálnych 
podkladov pre adekvátne riešenie požiadaviek osôb s ťažkým zdravotným 

                                                 
1 ČEVELA, M., ČELEDOVÁ, L., ZVONÍKOVÁ, A. Posudkové lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 
a.s., 2010. s. 21.  
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postihnutím pre potreby ich začlenenia do spoločnosti, do ich plnohodnotného života 
so splnením zákonných nárokov na príslušné formy sociálneho zabezpečenia. 

Ekonomický aspekt je daný tým, že posudkoví lekári priamo ovplyvňujú podiel 
ekonomicky aktívnej populácie počtom práceneschopných a invalidných osôb. 
Posudkový lekár zodpovedá v konečnom dôsledku za to, či posudzované fyzické 
osoby poberajú nemocenské dávky, resp. či sú uznaní invalidnými tí, ktorým 
dôchodkové dávky a finančné kompenzačné príspevky nepatria. Rovnako však nesú 
zodpovednosť aj za prípady, ktorým bola neprávom odňatá ich práceneschopnosť, 
znížený alebo odňatý invalidný dôchodok a ktorí v dôsledku toho zotrvávajú 
v pracovnom procese a poškodzujú si tým svoje zdravie. 

Pracovná schopnosť fyzickej osoby je daná jej pracovným fyzickým 
a kvalifikačným potenciálom k požiadavkám v zamestnaní. Pracovný potenciál je 
súhrn všetkých fyzických a psychických vlastností a schopností organizmu, 
významných pre prácu. Pri fyzickom potenciáli je dôležitá znalosť klinickej diagnózy 
a kontraindikácia k opätovnému zaradeniu do pracovného procesu pri kvalifikačnom 
potenciáli ide o posúdenie doterajšej kvalifikácie, mentálnej úrovne vzhľadom ku 
zaradeniu do práce. Zníženie pracovného potenciálu fyzickej osoby z dôvodu poruchy 
zdravia nemusí viesť až ku strate alebo k zníženiu pracovného uplatnenia na trhu 
práce. 

1.2     Osoby zabezpečujúce plnenie úloh odboru posudkového lekárstva 

Na plnení úloh odboru posudkové lekárstvo sa podieľajú zdravotnícki 
pracovníci s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou 
podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 
činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie o odbornej 
spôsobilosti“).  

Posudkové lekárstvo je zaradené medzi špecializačné odbory a medzi 
certifikované pracovné činnosti. 

Podrobnejšie podmienky a štandardy pre absolvovanie špecializačného štúdia 
v odbore posudkové lekárstvo a certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej 
činnosti posudkové lekárstvo vymedzuje výnos Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 12422/2010-OL zo dňa 17. septembra 2010, ktorým sa 
ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne 
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c) iné verejnoprávne inštitúcie a subjekty, ktoré sa zaoberajú 
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1 ČEVELA, M., ČELEDOVÁ, L., ZVONÍKOVÁ, A. Posudkové lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 
a.s., 2010. s. 21.  
 
 

 

197 
 

postihnutím pre potreby ich začlenenia do spoločnosti, do ich plnohodnotného života 
so splnením zákonných nárokov na príslušné formy sociálneho zabezpečenia. 

Ekonomický aspekt je daný tým, že posudkoví lekári priamo ovplyvňujú podiel 
ekonomicky aktívnej populácie počtom práceneschopných a invalidných osôb. 
Posudkový lekár zodpovedá v konečnom dôsledku za to, či posudzované fyzické 
osoby poberajú nemocenské dávky, resp. či sú uznaní invalidnými tí, ktorým 
dôchodkové dávky a finančné kompenzačné príspevky nepatria. Rovnako však nesú 
zodpovednosť aj za prípady, ktorým bola neprávom odňatá ich práceneschopnosť, 
znížený alebo odňatý invalidný dôchodok a ktorí v dôsledku toho zotrvávajú 
v pracovnom procese a poškodzujú si tým svoje zdravie. 

Pracovná schopnosť fyzickej osoby je daná jej pracovným fyzickým 
a kvalifikačným potenciálom k požiadavkám v zamestnaní. Pracovný potenciál je 
súhrn všetkých fyzických a psychických vlastností a schopností organizmu, 
významných pre prácu. Pri fyzickom potenciáli je dôležitá znalosť klinickej diagnózy 
a kontraindikácia k opätovnému zaradeniu do pracovného procesu pri kvalifikačnom 
potenciáli ide o posúdenie doterajšej kvalifikácie, mentálnej úrovne vzhľadom ku 
zaradeniu do práce. Zníženie pracovného potenciálu fyzickej osoby z dôvodu poruchy 
zdravia nemusí viesť až ku strate alebo k zníženiu pracovného uplatnenia na trhu 
práce. 

1.2     Osoby zabezpečujúce plnenie úloh odboru posudkového lekárstva 

Na plnení úloh odboru posudkové lekárstvo sa podieľajú zdravotnícki 
pracovníci s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou 
podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 
činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie o odbornej 
spôsobilosti“).  

Posudkové lekárstvo je zaradené medzi špecializačné odbory a medzi 
certifikované pracovné činnosti. 

Podrobnejšie podmienky a štandardy pre absolvovanie špecializačného štúdia 
v odbore posudkové lekárstvo a certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej 
činnosti posudkové lekárstvo vymedzuje výnos Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 12422/2010-OL zo dňa 17. septembra 2010, ktorým sa 
ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne 



 

198 
 

štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné 
programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.  

Plnenie úloh odboru teda prioritne zabezpečujú lekári so špecializáciou 
v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo. Je nutné akcentovať, že výkon 
lekárskej posudkovej činnosti je viazaný na pracovnoprávny vzťah s ustanovizňou, 
v ktorej posudkový lekár vykonáva lekársku posudkovú činnosť. Posudkový lekár je 
povinný vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom zdravotníckej pracovníka. Je 
povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s výkonom svojho povolania. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu 
posudkový lekár neposudzuje klinickú diagnózu tak, ako ju posudzuje všeobecný 
lekár, ale posudzuje funkčný dopad diagnózy na organizmus. To znamená, že nie 
každý posudzovaný má rovnaké nároky pri tej istej diagnóze z hľadiska náhrady 
príjmu, uznania invalidity, kompenzácií alebo sociálnych služieb, pretože miera 
funkčného postihnutia pri tej istej diagnóze môže byť u každého z nich rôzna. 

Nemenej dôležitú úlohu na plnení úloh odboru posudkového lekárstva majú 
však i zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, a to psychológovia, 
sociológovia, právnici, atď. 

2  VŠEOBECNÍ LEKÁRI 

Koncepcia odboru všeobecné lekárstvo je publikovaná v osobitnom vydaní 
Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 6. júla 2006.  
Predmetnú koncepciu podľa § 45 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti vydalo 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 12472/2007 – OZS dňa 
12. júna 2006. Podľa koncepcie je všeobecné lekárstvo špecializačným odborom so 
zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ 
zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má 
vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie odboru, sieť 
pracovísk, informačnú základňu, výskum, vzdelávanie a manažment kvality. 

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pri 
rozhodovaní zohľadňuje všetky kategórie problémov súvisiacich so zdravím, so 
zreteľom na sociálno-ekonomické faktory a na prostredie, v ktorom osoba žije 
a pracuje. Podľa koncepcie všeobecného lekárstva má odbor  multidisciplinárny 
charakter a integruje vlastné zistenia, ktoré sú výsledkom použitia špecifických metód 
práce a poznatky jednotlivých medicínskych odborov v záujme komplexnej 
zdravotnej starostlivosti o osobu. Je najbližšie osobám v zmysle miestnej, časovej, 
ekonomickej a kultúrnej dostupnosti. Nezastupiteľná je úloha všeobecného lekára ako 
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dôverníka a poradcu osoby v krízových situáciách nielen v odbornej zdravotníckej 
problematike, ale aj v komplexe spoločenských i osobných problémov. 

2.1     Obsahová náplň  

Podľa koncepcie má všeobecný lekár značne komplexný rozsah medicínskych 
činností na úrovni všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom v rámci 
prevencie musí poznať a ovládať organizáciu a metódy preventívnych prehliadok 
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. 

 Uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti je podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov jednou z podmienok na vznik 
nároku na nemocenské dávky, ktoré poskytuje poistencom Sociálna poisťovňa zo 
systému nemocenského poistenia. Z toho vyplýva, že všeobecní lekári svojimi 
rozhodnutiami vo veci vzniku, trvania a ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti 
majú priamy vplyv na vynakladanie finančných prostriedkov Sociálnej poisťovne na 
nemocenské poistenie. Zo strany pacientov nemožno vylúčiť účelové tendencie na 
zneužitie sociálneho systému. V týchto prípadoch sa musí prejaviť profesionalita 
a nestrannosť všeobecného lekára, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o nárokoch 
občanov so striktným dodržiavaním medicínskych zásad pri posudzovaní spôsobilosti 
na prácu. V tejto súvislosti je nutné upozorniť na jednu negatívnu skutočnosť, ktorou 
je benevolencia niektorých všeobecných lekárov pri uznávaní vzniku dočasnej 
pracovnej neschopnosti, a to z dôvodu obavy, že by si pacient mohol zvoliť iného 
poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, a tým by všeobecný lekár stratil 
kapitačnú platbu zo zdravotnej poisťovne. 

Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu je bezpodmienečne nutná 
súčinnosť posudkových lekárov a všeobecných lekárov majúcich status 
posudzujúcich lekárov. Posudkový lekár vykonáva kontrolu dočasne 
práceneschopných fyzických osôb, uznaných všeobecnými lekármi, minimálne 
jedenkrát mesačne. Všeobecný lekár je povinný sprístupniť zdravotnú dokumentáciu 
posudkovému lekárovi, ktorý je povinný kontrolovať medicínsku opodstatnenosť 
uznania, zisťuje účelnosť vynaložených finančných prostriedkov na diagnostiku 
a liečbu. Posudkový lekár overuje odbornú úroveň všeobecného lekára v rámci 
diagnostiky a liečby. Posudkový lekár môže dať všeobecnému lekárovi len dôvodný 
podnet na prehodnotenie trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Po uplynutí 26 
týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, teda v polovici podporného 
obdobia, posudkový lekár v súčinnosti so všeobecným lekárom vykonávajú kontrolu 
obnovy pracovnej schopnosti. Zisťujú a zameriavajú sa na možnosť zaradenia 
pacienta do pracovného procesu v prípade zlepšenia zdravotného stavu, resp. 
invalidizácie v prípade zhoršenia zdravotného stavu. 
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Okrem kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu je v kompetencii 
všeobecného lekára aj liečebný režim. Všeobecný lekár informuje dočasne 
práceneschopnú fyzickú osobu o rozsahu dodržiavania liečebného režime, tzn. 
v akom rozsahu môže vykonávať bežné denné aktivity, stanovuje režim vychádzok. 

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa vykonáva od prvého dňa dočasne 
práceneschopnej fyzickej osoby napriek tomu, že nemocenské dávky sa 
zamestnancom vyplácajú Sociálnou poisťovňou až do 11. dňa trvania dočasnej 
práceneschopnosti. O kontrolu dodržiavania liečebného režimu môže požiadať 
všeobecný lekár, posudkový lekár, iná fyzická alebo právnická osoba a rovnako 
i zamestnávateľ. V praxi sa demonštruje nedostatočná súčinnosť všeobecného lekára 
s posudkovým lekárom pri kontrole dodržiavania liečebného režimu. 

3  PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov 
a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho 
povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Kompetencie pracovnej 
zdravotnej služby sú upravené predovšetkým v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Činnosť pracovnej zdravotnej služby zahŕňa najmä: 

a) dohľad nad pracovnými podmienkami, 
b) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, 
c) poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie 

vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. 
 
3.1 Osoby zabezpečujúce plnenie úloh pracovnej zdravotnej služby 

Činnosť pracovnej zdravotnej služby môžu vykonávať: 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 
- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinické pracovné 

lekárstvo a klinická toxikológia, 
- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, 
- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore preventívne pracovné 

lekárstvo a toxikológia, 
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- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci 
alebo 

- lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo. 
- verejný zdravoník, alebo 
- zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.   
 
ZÁVER 

Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb odborne spôsobilými 
osobami by bolo viac než žiaduce vybudovanie integrovaného informačného systému 
umožňujúceho kontinuálne zhodnocovanie získaných údajov, vytvorenie databáz 
a štandardov. Do budúcna by bolo vhodné vytvoriť diagnostické centrá, ktoré by 
overovali správnosť a objektivitu lekárskych nálezov. 

Odborne spôsobilé osoby posudzujúce zdravotnú spôsobilosť na prácu sú 
povinné poznať a prakticky aplikovať koncepciu svojho odboru, pričom je 
nevyhnutná spolupráca s ostatnými medicínskymi odbormi. 

Vzhľadom k významu celej šírky sociálnej problematiky je potrebné, aby si 
všeobecní lekári, ale i pracovná zdravotná služba, osvojili základy posudkovej 
činnosti, s ktorou sa stretávajú a aj sa budú často vo svojej praxi stretávať. Rovnako  
budú musieť všeobecní lekári ako lekári prvého kontaktu poskytovať súčinnosť 
posudkovým lekárom s cieľom spolupodieľať sa na riešení sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia fyzických osôb. 
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Bezprostredné ohrozenie života a zdravia zamestnanca – 
možné riešenia v Zákonníku práce 

 
Immediate threat to the life and health of the employee - 

possible solutions in the Labor Code 
 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.1 
 
 

Abstrakt  

V aplikačnej praxi nie sú výnimočné situácie, v ktorých keď sa ocitne zamestnanec, 
musí sa rozhodnúť v krátkom čase, či má naďalej vykonávať prácu, a teda plniť 
povinnosti a pracovné úlohy vyplývajúce z pracovného pomeru, alebo má prácu 
prestať vykonávať, pretože jej ďalší výkon bezprostredne ohrozuje jeho zdravie či 
dokonca život. Zákonník práce počíta aj s takýmito situáciami a umožňuje 
zamestnancovi odmietnuť vykonávať prácu alebo dokonca aj okamžite skončiť 
pracovný pomer so zamestnávateľom. Keďže sú tieto možnosti zakotvené 
v Zákonníku práce formulované vágne a všeobecne, je potrebné ku každému prípadu 
pristupovať individuálne a posudzovať okolnosti konkrétnych prípadov. 

Kľúčové slová:  

výkon práce, bezprostredné ohrozenie života a zdravia, odmietnutie vykonávať prácu, 
skončenie pracovného pomeru  
 
Abstract  

In practice, there are no exceptional situations in which employee finds himself 
hesitating whether he should continue to perform work and thus fulfill his obligations 
arising from the employment, or he should stop performing work because his further 
performance might endanger his health or in some circumstances, even life. The Labor 
Code provides a solution even for these kinds of situations and allows an employee to 
refuse to perform work or even to terminate his employment immediately. As these 
options are established in the Labor Code in general, it is necessary to approach each 
case individually. 
                                                 
1 prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
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Key words:  
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termination of employment 
  

V mnohých prípadoch môžeme vnímať formuláciu „zamestnancovi musí 
zamestnávateľ upraviť tak pracovné podmienky, aby tieto boli bezpečné 
a neohrozovali život a zdravie“ ako klišé. Ako formuláciu, ktorá je častým obsahom 
pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy či pracovného poriadku.2 Avšak skutočnosť 
býva aj iná. Zamestnancom často nie sú poskytnuté základné ochranné pracovné 
prostriedky, v zimných mesiacoch pracujú vo výrobnej hale pri nízkych teplotách, či 
v letných mesiacoch pri vysokých teplotách prekračujúcich 38 °C. Oblasť bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci spadá do oblasti verejného práva v rámci súkromných 
pracovnoprávnych vzťahov a obsahuje široký okruh  pravidiel, ktoré zamestnávatelia 
musia dodržiavať. Súčasne predstavuje aj tú oblasť, ktorej zvládnutie je nielen 
odborne, ale aj finančne náročné.  

 Aj u zamestnávateľa, ktorý dbá na dodržiavanie predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a venuje tejto oblasti náležitú pozornosť (o to 
viac u zamestnávateľov, ktorí k tejto oblasti pristupujú laxne), môžu nastať situácie, 
že zamestnanec subjektívne pociťuje ohrozenie svojho života alebo zdravia, ak by 
naďalej vykonával prácu za podmienok, ktoré mu vytvoril zamestnávateľ. 

Podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“, účinnosť ku dňu 30.4.2020) 
zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec 
odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré bezprostredne a vážne 
ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.  

Ak vnímame toto ustanovenie § 47 ods. 3 Zákonníka práce komplexne, bolo by 
možné predpokladať, že v tomto prípade by malo ísť o prácu (pokyn), ktorá je 
prideľovaná (aj pracovné podmienky sú) v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, avšak táto práca bezprostredne ohrozuje život a zdravie zamestnanca alebo 
iných osôb. Ust. § 47 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce počíta totiž so situáciou, že 
zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec 

                                                 
2 Povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zakotvené (tie základné) v Zákonníku práce, ako 
aj v celom rade právnych predpisov (či už v zákonoch alebo podzákonných normách), ako aj v interných predpisoch 
zamestnávateľa. Ako základnú možno vníma povinnosť uvedenú v § 147 ods. 1 Zákonníka práce, v zmysle ktorej je 
zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov 
pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a 
vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých 
činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. 
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odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi. Ak by práca, vytvorené 
pracovné podmienky neboli v súlade so všeobecne záväznými predpismi BOZPV, 
mohol by sa zamestnanec odvolať na § 47 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce. Ak však 
budú porušené pravidlá BOZP, ktoré majú povahu interných vnútropodnikových 
aktov zamestnávateľa (tieto však musia byť vydané na základe a v rámci všeobecne 
záväzných predpisov), vzniká otázka, či zamestnanec sa môže v prípade ohrozenia 
odvolať na ustanovenie „písm. a“ alebo len na ustanovenie „písm. b)“ § 47 ods. 3 
Zákonníka práce. 

Ak by práca (pokyn) bezprostredne a vážne ohrozovali život a zdravie 
zamestnanca alebo iných osôb, a súčasne bola aj v rozpore s pravidlami BOZP, 
objektívne vždy bude v nesúlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Vzniká otázka, či výkon práce/ splnenie pokynu môže byť v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, a napriek tomu, môže bezprostredne a 
vážne ohroziť život a zdravie zamestnanca alebo iných osôb. Uvedená situácia môže 
vzniknúť v prípade, ak zamestnanec subjektívne pociťuje, že práca, ktorú má 
vykonávať/ pokyn, ktorý má splniť je takej povahy, že bezprostredne a vážne ohrozuje 
jeho život alebo život iných osôb.  

Z uvedeného možno potom vyvodiť, že do posúdenia situácie vstupuje 
subjektívny pocit, subjektívne vnímanie dotknutého zamestnanca. Samozrejme je 
potrebné, aby toto subjektívne vnímanie zamestnanca malo aj objektívny základ 
a súčasne je potrebné skúmať aj bezprostrednosť tohto ohrozenia (nepostačuje napr. 
očakávanie, že pracovné podmienky môžu ešte len ohroziť moje zdravie, život, ale je 
potrebné reálna existencia tohto ohrozenia). Aj z gramatického výkladu dotknutého 
ustanovenia vyplýva, že ohrozenie života a zdravia už existuje („ohrozujú“) a toto 
ohrozenie je vážne. 

V týchto prípadoch tak musíme rozlíšiť subjektívne vnímanie situácie zo 
strany zamestnanca, ktoré je prirodzene ovplyvnené jeho predchádzajúcimi 
pracovnými alebo osobnými skúsenosťami, jeho vzdelaním, pracovným kolektívom, 
v ktorom vykonáva prácu i vzťahom so zamestnávateľom alebo vedúcim 
zamestnancom zamestnávateľa. Subjektívne vnímanie okolností konkrétneho prípadu 
je tak v mnohých ohľadoch ovplyvnené mnohými prvkami, ktoré sa môžu vyskytovať 
len v danom konkrétnom prípade, a preto nemožno konkrétne zvolené riešenia 
zovšeobecňovať a aplikovať aj pre iné prípady rozhodovania zamestnancov sa. Napr. 
kvalita vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca dokáže výrazne ovplyvniť rozhodnutie 
zamestnanca. Ak je ich vzájomný vzťah vyrovnaný a zamestnanec nemá pocit 
subjektívnej krivdy zo strany zamestnávateľa, či už v mzdovej oblasti alebo v oblasti 
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V mnohých prípadoch môžeme vnímať formuláciu „zamestnancovi musí 
zamestnávateľ upraviť tak pracovné podmienky, aby tieto boli bezpečné 
a neohrozovali život a zdravie“ ako klišé. Ako formuláciu, ktorá je častým obsahom 
pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy či pracovného poriadku.2 Avšak skutočnosť 
býva aj iná. Zamestnancom často nie sú poskytnuté základné ochranné pracovné 
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2 Povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zakotvené (tie základné) v Zákonníku práce, ako 
aj v celom rade právnych predpisov (či už v zákonoch alebo podzákonných normách), ako aj v interných predpisoch 
zamestnávateľa. Ako základnú možno vníma povinnosť uvedenú v § 147 ods. 1 Zákonníka práce, v zmysle ktorej je 
zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov 
pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a 
vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých 
činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. 
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odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne 
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potrebné, aby toto subjektívne vnímanie zamestnanca malo aj objektívny základ 
a súčasne je potrebné skúmať aj bezprostrednosť tohto ohrozenia (nepostačuje napr. 
očakávanie, že pracovné podmienky môžu ešte len ohroziť moje zdravie, život, ale je 
potrebné reálna existencia tohto ohrozenia). Aj z gramatického výkladu dotknutého 
ustanovenia vyplýva, že ohrozenie života a zdravia už existuje („ohrozujú“) a toto 
ohrozenie je vážne. 

V týchto prípadoch tak musíme rozlíšiť subjektívne vnímanie situácie zo 
strany zamestnanca, ktoré je prirodzene ovplyvnené jeho predchádzajúcimi 
pracovnými alebo osobnými skúsenosťami, jeho vzdelaním, pracovným kolektívom, 
v ktorom vykonáva prácu i vzťahom so zamestnávateľom alebo vedúcim 
zamestnancom zamestnávateľa. Subjektívne vnímanie okolností konkrétneho prípadu 
je tak v mnohých ohľadoch ovplyvnené mnohými prvkami, ktoré sa môžu vyskytovať 
len v danom konkrétnom prípade, a preto nemožno konkrétne zvolené riešenia 
zovšeobecňovať a aplikovať aj pre iné prípady rozhodovania zamestnancov sa. Napr. 
kvalita vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca dokáže výrazne ovplyvniť rozhodnutie 
zamestnanca. Ak je ich vzájomný vzťah vyrovnaný a zamestnanec nemá pocit 
subjektívnej krivdy zo strany zamestnávateľa, či už v mzdovej oblasti alebo v oblasti 
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pracovných podmienok, jeho subjektívne vnímanie situácie bude priaznivejšie pre 
zamestnávateľa v porovnaní s prípadom, kedy má zamestnanec subjektívny pocit, že 
mu chce zamestnávateľ len uškodiť, ukrátiť ho na jeho právach, prípadne sa stretol na 
pracovisku aj so šikanovaním.  

Na základe uvedeného preto musíme vnímať potrebu existencie aj 
objektívneho prvku, ktorý má/môže byť do istej miery determinantom rozhodnutia 
sa zamestnanca v konkrétnom prípade, napriek zachovaniu jeho subjektívneho 
vnímania danej situácie. Hoci ide o subjektívne vnímanie okolností prípadu zo strany 
zamestnanca je nevyhnutné, aby základom jeho rozhodnutia bol aj objektivizujúci 
prvok, ktorý má príčinnú súvislosť s konečným rozhodnutím zamestnanca. Jeho 
subjektívny postoj tak musí mať základ v objektívnej skutočnosti, ktorá ho oprávňuje, 
je spôsobilá byť príčinou jeho neskorších úvah a presvedčenia o tom, že jeho život 
a zdravie sú ďalším výkonom práce v danom pracovnom prostredí bezprostredne 
ohrozené. Konkrétnym objektivizujúcim prvkom môže byť buď konanie 
zamestnávateľa, ktorý niečo nezabezpečil, niečo nevykonal alebo niečoho sa nezdržal 
alebo zmena v podmienkach práce (pracovnom prostredí), v ktorom je práca 
zamestnancom vykonávaná.  

V praxi sa možno napr. stretnúť so situáciami, kedy zamestnancom boli zo 
strany zamestnávateľa pridelené ochranné pracovné prostriedky (napr. topánky 
s oceľovou špicou či jednorazové ochranné rukavice), ktoré síce spĺňajú príslušné 
normy BOZP vo vzťahu ochrany života a zdravia zamestnancom pred faktormi 
pracovného prostredia (je teda splnené, že pracovné podmienky sú v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi), avšak sú v takej kvalite (napr. lacnejšie 
latexové rukavice, ktoré sú agresívnejšie na pokožku ako nitrilové, ktoré sú drahšie), 
že (niektorým) zamestnancom môžu spôsobovať pri dlhodobejšom používaní  
vážnejšie zdravotné problémy (napr. v prípade topánok deformáciu chodidla či plesne 
na chodidlách, v prípade rukavíc vysušenie a následné bolestivé popraskanie pokožky 
na rukách), ktorých existenciu potvrdí lekár v lekárskom posudku alebo správe 
(nemusí byť výslovne predložený lekársky posudok, ale akýkoľvek hodnoverný 
dokument). V takomto prípade vzniká podľa nášho názoru dôvod, kedy zamestnanec 
oprávnene odmietne vykonávať prácu (pokyn) z dôvodu bezprostredného ohrozenia 
svojho života a zdravia. Súčasná situácia, v čase tzv. koronakrízy, prináša situácie, 
kedy zamestnanci z obavy o svoje zdravie nechcú vykonávať prácu na pracovisku, 
a nevykonávanie práce odôvodňujú tým, že podľa ich názoru je  ohrozený ich život 
a zdravie, pretože sa na pracovisku vyskytuje väčší počet ľudí (a práca z domácnosti 
neprichádza z dôvodu povahy práce do úvahy) a zamestnávateľ nevykonáva 
odpovedajúce protiepidemiologické opatrenia, resp. zvolil protiepidemiologické 
opatrenia, ktoré sú podľa ich laického názoru nedostatočné. Na každom pracovisku je 
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potrebné situáciu vyhodnotiť osobitne s prihliadnutím na konkrétne pracovné 
podmienky a okolnosti, za ktorých sa práca zamestnancami vykonáva. Ak by totiž 
zamestnávateľ zabezpečil pracovné podmienky tak, ako požadujú pravidlá BOZP 
a aktuálne hygienické štandardy, zamestnanec musí prácu vykonávať. Ak by mal 
subjektívnu obavu, nepodloženú žiadnym objektívnym dôvodom, vzniká absencia 
v práci na strane zamestnanca, nie zamestnávateľa. V prípade, ak by zamestnanec 
vedel preukázať existenciu prekážky v práci (napr. dočasnú práceneschopnosť), ide 
o ospravedlnenú absenciu v práci, ak dôvod absencie preukázať nevie (nie je napr. 
práceneschopný, neexistuje u neho zákonná prekážka pre výkon práce, len odmieta 
vykonávať prácu), pôjde o neospravedlnenú absenciu v práci.  

Významne sa teda problém subjektívneho vnímania pracovných podmienok 
zamestnancami v uvedenej oblasti prejavil pri nástupe pandémie Covid19. V zásade 
existovali viaceré protiepidemiologické opatrenia, pričom voľba použitia konkrétnych 
opatrení zväčša závisela na rozhodnutí zamestnávateľa a možnostiach ich nasadenia 
v pracovnom prostredí. Často tak prichádzalo k sporom a nezodpovedaným otázkam 
medzi zamestnancami a zamestnávateľom, či voľba konkrétneho 
protiepidemiologického opatrenia je správna alebo nie, a či v dostatočnej miere chráni 
život a zdravie zamestnancov. Typicky tak napr. odporúčaný sociálny odstup 
zamestnancov pri výkone práce, ktorý sa mal dodržiavať na verejnosti nebol 
relevantný pri zamestnávateľoch, ktorých výkon práce zamestnancov spočíva napr. 
v pásovej výrobe na výrobnej linke (ak v zmysle predpisov BOZP a hygienických 
pravidiel takto nastaviť výrobu bolo možné a primeraná ochrana bola zabezpečená). 
Voľba povinného nosenia ochranných rúšok alebo štítov bola jedinou možnosťou 
zamestnávateľa ako zabezpečiť ochranu života a zdravia zamestnancov, hoci sa 
zamestnanci domáhali zabezpečenia tohto sociálneho odstupu a cítili sa pri jeho 
nedodržiavaní bezprostredne ohrození na živote a zdravie. Ak ale zohľadníme 
skutočnosť, že popri povinnom zavedení nosenia rúšok pri výkone práce počas celej 
doby trvania pracovného času, zamestnávateľ súčasne zaviedol celoplošný zákaz 
fajčenia, meranie teploty tela pri vstupe do priestorov zamestnávateľa a súčasne zvýšil 
hygienické opatrenia pri zachovaní čistoty v priestoroch zamestnávateľa, nie je možné 
tento subjektívny pocit zamestnancov považovať za právom aprobovaný na možnosť 
odmietnutia výkonu práce v zmysle § 47 ods. 3 Zákonníka práce alebo možnosť 
skončenia pracovného pomeru v zmysle § 69 ods. 1 Zákonníka práce. Finálne 
posúdenie situácie v prípade sporu je na súde, ktorý by v takomto prípade mal vziať 
do úvahy tak objektívny stav, ako aj postavenie zamestnanca v tej konkrétnej situácii. 

Na pracovisku sa situácia môže do takej miery skomplikovať, že zamestnanec 
nielenže odmietne vykonávať prácu či splniť pracovný pokyn zamestnávateľa, ale 
ďalšie zotrvanie v pracovnom pomere je pre neho už nepredstaviteľné z tak 
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pracovných podmienok, jeho subjektívne vnímanie situácie bude priaznivejšie pre 
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alebo zmena v podmienkach práce (pracovnom prostredí), v ktorom je práca 
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na rukách), ktorých existenciu potvrdí lekár v lekárskom posudku alebo správe 
(nemusí byť výslovne predložený lekársky posudok, ale akýkoľvek hodnoverný 
dokument). V takomto prípade vzniká podľa nášho názoru dôvod, kedy zamestnanec 
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a nevykonávanie práce odôvodňujú tým, že podľa ich názoru je  ohrozený ich život 
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medzi zamestnancami a zamestnávateľom, či voľba konkrétneho 
protiepidemiologického opatrenia je správna alebo nie, a či v dostatočnej miere chráni 
život a zdravie zamestnancov. Typicky tak napr. odporúčaný sociálny odstup 
zamestnancov pri výkone práce, ktorý sa mal dodržiavať na verejnosti nebol 
relevantný pri zamestnávateľoch, ktorých výkon práce zamestnancov spočíva napr. 
v pásovej výrobe na výrobnej linke (ak v zmysle predpisov BOZP a hygienických 
pravidiel takto nastaviť výrobu bolo možné a primeraná ochrana bola zabezpečená). 
Voľba povinného nosenia ochranných rúšok alebo štítov bola jedinou možnosťou 
zamestnávateľa ako zabezpečiť ochranu života a zdravia zamestnancov, hoci sa 
zamestnanci domáhali zabezpečenia tohto sociálneho odstupu a cítili sa pri jeho 
nedodržiavaní bezprostredne ohrození na živote a zdravie. Ak ale zohľadníme 
skutočnosť, že popri povinnom zavedení nosenia rúšok pri výkone práce počas celej 
doby trvania pracovného času, zamestnávateľ súčasne zaviedol celoplošný zákaz 
fajčenia, meranie teploty tela pri vstupe do priestorov zamestnávateľa a súčasne zvýšil 
hygienické opatrenia pri zachovaní čistoty v priestoroch zamestnávateľa, nie je možné 
tento subjektívny pocit zamestnancov považovať za právom aprobovaný na možnosť 
odmietnutia výkonu práce v zmysle § 47 ods. 3 Zákonníka práce alebo možnosť 
skončenia pracovného pomeru v zmysle § 69 ods. 1 Zákonníka práce. Finálne 
posúdenie situácie v prípade sporu je na súde, ktorý by v takomto prípade mal vziať 
do úvahy tak objektívny stav, ako aj postavenie zamestnanca v tej konkrétnej situácii. 

Na pracovisku sa situácia môže do takej miery skomplikovať, že zamestnanec 
nielenže odmietne vykonávať prácu či splniť pracovný pokyn zamestnávateľa, ale 
ďalšie zotrvanie v pracovnom pomere je pre neho už nepredstaviteľné z tak 
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závažných dôvodov, ktoré on vníma zo subjektívneho hľadiska ako ohrozujúce. Preto 
Zákonník práce v prípadoch, ktoré a zamestnanca  ohrozujú na živote a zdraví, 
umožňuje okamžite skončiť pracovný pomer. Dôvody okamžitého skončenia 
pracovného pomeru zo strany zamestnanca sú taxatívnym spôsobom vymedzené v 
§ 69 ods. 1 Zákonníka práce. Ide o prípady, keď zamestnanec:  

- podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo 
dňa predloženia tohto posudku na inú, pre neho vhodnú prácu, 

- zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, 
náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich 
splatnosti,  

- je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak 
nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky (§ 69 ods. 2 Zákonníka práce).  

Zákonník práce umožňuje zamestnancovi okamžite skončiť pracovný pomer 
iba počas prekluzívnej lehoty stanovenej v § 69 ods. 3 Zákonníka práce, a to v lehote 
jedného mesiaca odo dňa, keď sa zamestnanec o dôvode na okamžité skončenie 
pracovného pomeru dozvedel. 

Zamestnanec sa rozhoduje pre okamžité skončenie pracovného pomeru 
v prípade, ak sa cíti (je) ohrozený na živote a zdraví. Podľa § 69 ods. 4 Zákonníka 
práce má nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa, ktorá má povahu satisfakcie, a 
to vo výške priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.  

V súvislosti s § 47 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce je zaujímavý dôvod 
okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnancom spočívajúci v tom, že je 
bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca. Na rozdiel od ustanovenia 
§ 47 Zákonníka práce nie je potrebné, aby išlo o „vážne“ ohrozenie života a zdravia 
a súčasne sa ohrozenie dotýka už len dotknutého zamestnanca a nie aj iných osôb, čo 
je v prípade možného okamžitého skončenia pracovného pomeru aj logické.  

Často sa zamieňajú dôvody, kedy zamestnanec nemôže ďalej vykonávať 
prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil na inú, pre 
neho vhodnú prácu podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce do 15 dní odo dňa 
predloženia lekárskeho posudku, a dôvodu, kedy je bezprostredne ohrozený život 
alebo zdravie zamestnanca. 
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V prípade prvého dôvodu je potrebný lekársky posudok (na základe ktorého 
zamestnanec uplatní okamžité skončenie pracovného pomeru), a z ktorého musí byť 
zreteľné, že zamestnanec bez vážneho ohrozenia zdravia nemôže ďalej vykonávať 
prácu. Ide o taký nepriaznivý zdravotný stav, že ďalší výkon práce by vážne ohrozil 
zdravie zamestnanca. Tu však musíme upozorniť, že by malo ísť o takú zdravotnú 
nespôsobilosť na výkon práce, v dôsledku ktorej zamestnanec nemôže vykonávať 
prácu, lebo táto vážne poškodí jeho zdravie.   

V prípade posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je potrebné totiž 
rozlíšiť výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce3 (s 
povinnosťou preradenia, ak je možné) a dôvod na okamžité skončenie podľa § 69 
ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (v rámci ktorého je potrebné, zjednodušene 
povedané, skúmať okrem zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca, po nepreradení, ešte 
to, či ďalší výkon práce vážne neohrozuje zdravie zamestnanca). Vzhľadom na tieto 
rôzne vymedzenie dôvodov skončenia v praxi dochádza k mnohým nejasným 
situáciám. Ide o prípady, kedy zamestnanec na základe lekárskeho posudku je 
zdravotne nespôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce, zamestnávateľ ho v zmysle 
§ 55 Zákonník práce nepreradí, avšak okamžité skončenie pracovného pomeru 
zamestnanec uplatniť nemôže, pretože v lekárskom posudku nie je výslovne uvedené, 
že nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia (v lekárskom 
posudku je uvedené len to, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 
lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu). 
Fakticky nastáva situácia, že zamestnanec nemôže pracovať zo zdravotných dôvodov, 
zamestnávateľ voči nemu neurobí žiadny úkon (vzniká prekážka v práci na strane 
zamestnávateľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce) a zamestnanec nemôže okamžite 
skončiť pracovný pomer (zamestnanec by mohol skončiť pracovný pomer 
výpoveďou, ale bez náhrady ako pri okamžitom skončení pracovného pomeru). Máme 
za to, že by mali byť vyššie uvedené ustanovenia § 69 a § 63 Zákonníka práce 
zosúladené tak, že by v praxi nevznikali nejasné situácie, a to aj z toho dôvodu, že 
subjekty vydávajúce lekárske posudky často nemajú vedomosť o odlíšení medzi 
lekárskym posudkom podľa § 63 a 69 Zákonníka práce. 

Druhý dôvod spočíva v tom, že je bezprostredne ohrozený život alebo 
zdravia zamestnanca. Tento dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru môže 
uplatniť zamestnanec, ktorého život alebo zdravie je bezprostredne ohrozené bez toho, 
aby musel predkladať lekársky posudok. Samozrejme je ale potrebné, aby 
zamestnanec preukázal (uniesol dôkazné bremeno), že ďalším výkonom práce je 
                                                 
3 Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak ... zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný 
stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať 
pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú 
expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 
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závažných dôvodov, ktoré on vníma zo subjektívneho hľadiska ako ohrozujúce. Preto 
Zákonník práce v prípadoch, ktoré a zamestnanca  ohrozujú na živote a zdraví, 
umožňuje okamžite skončiť pracovný pomer. Dôvody okamžitého skončenia 
pracovného pomeru zo strany zamestnanca sú taxatívnym spôsobom vymedzené v 
§ 69 ods. 1 Zákonníka práce. Ide o prípady, keď zamestnanec:  

- podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo 
dňa predloženia tohto posudku na inú, pre neho vhodnú prácu, 

- zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, 
náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich 
splatnosti,  

- je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak 
nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky (§ 69 ods. 2 Zákonníka práce).  

Zákonník práce umožňuje zamestnancovi okamžite skončiť pracovný pomer 
iba počas prekluzívnej lehoty stanovenej v § 69 ods. 3 Zákonníka práce, a to v lehote 
jedného mesiaca odo dňa, keď sa zamestnanec o dôvode na okamžité skončenie 
pracovného pomeru dozvedel. 

Zamestnanec sa rozhoduje pre okamžité skončenie pracovného pomeru 
v prípade, ak sa cíti (je) ohrozený na živote a zdraví. Podľa § 69 ods. 4 Zákonníka 
práce má nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa, ktorá má povahu satisfakcie, a 
to vo výške priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.  

V súvislosti s § 47 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce je zaujímavý dôvod 
okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnancom spočívajúci v tom, že je 
bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca. Na rozdiel od ustanovenia 
§ 47 Zákonníka práce nie je potrebné, aby išlo o „vážne“ ohrozenie života a zdravia 
a súčasne sa ohrozenie dotýka už len dotknutého zamestnanca a nie aj iných osôb, čo 
je v prípade možného okamžitého skončenia pracovného pomeru aj logické.  

Často sa zamieňajú dôvody, kedy zamestnanec nemôže ďalej vykonávať 
prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil na inú, pre 
neho vhodnú prácu podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce do 15 dní odo dňa 
predloženia lekárskeho posudku, a dôvodu, kedy je bezprostredne ohrozený život 
alebo zdravie zamestnanca. 
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V prípade prvého dôvodu je potrebný lekársky posudok (na základe ktorého 
zamestnanec uplatní okamžité skončenie pracovného pomeru), a z ktorého musí byť 
zreteľné, že zamestnanec bez vážneho ohrozenia zdravia nemôže ďalej vykonávať 
prácu. Ide o taký nepriaznivý zdravotný stav, že ďalší výkon práce by vážne ohrozil 
zdravie zamestnanca. Tu však musíme upozorniť, že by malo ísť o takú zdravotnú 
nespôsobilosť na výkon práce, v dôsledku ktorej zamestnanec nemôže vykonávať 
prácu, lebo táto vážne poškodí jeho zdravie.   

V prípade posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je potrebné totiž 
rozlíšiť výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce3 (s 
povinnosťou preradenia, ak je možné) a dôvod na okamžité skončenie podľa § 69 
ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (v rámci ktorého je potrebné, zjednodušene 
povedané, skúmať okrem zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca, po nepreradení, ešte 
to, či ďalší výkon práce vážne neohrozuje zdravie zamestnanca). Vzhľadom na tieto 
rôzne vymedzenie dôvodov skončenia v praxi dochádza k mnohým nejasným 
situáciám. Ide o prípady, kedy zamestnanec na základe lekárskeho posudku je 
zdravotne nespôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce, zamestnávateľ ho v zmysle 
§ 55 Zákonník práce nepreradí, avšak okamžité skončenie pracovného pomeru 
zamestnanec uplatniť nemôže, pretože v lekárskom posudku nie je výslovne uvedené, 
že nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia (v lekárskom 
posudku je uvedené len to, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa 
lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu). 
Fakticky nastáva situácia, že zamestnanec nemôže pracovať zo zdravotných dôvodov, 
zamestnávateľ voči nemu neurobí žiadny úkon (vzniká prekážka v práci na strane 
zamestnávateľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce) a zamestnanec nemôže okamžite 
skončiť pracovný pomer (zamestnanec by mohol skončiť pracovný pomer 
výpoveďou, ale bez náhrady ako pri okamžitom skončení pracovného pomeru). Máme 
za to, že by mali byť vyššie uvedené ustanovenia § 69 a § 63 Zákonníka práce 
zosúladené tak, že by v praxi nevznikali nejasné situácie, a to aj z toho dôvodu, že 
subjekty vydávajúce lekárske posudky často nemajú vedomosť o odlíšení medzi 
lekárskym posudkom podľa § 63 a 69 Zákonníka práce. 

Druhý dôvod spočíva v tom, že je bezprostredne ohrozený život alebo 
zdravia zamestnanca. Tento dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru môže 
uplatniť zamestnanec, ktorého život alebo zdravie je bezprostredne ohrozené bez toho, 
aby musel predkladať lekársky posudok. Samozrejme je ale potrebné, aby 
zamestnanec preukázal (uniesol dôkazné bremeno), že ďalším výkonom práce je 
                                                 
3 Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak ... zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný 
stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať 
pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú 
expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 
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skutočne bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Tak ako bolo uvedené 
v rámci možnosti odmietnuť vykonávať prácu podľa § 47 ods. 3 písm. b) Zákonníka 
práce, nestačí len nejaký subjektívny pocit zamestnanca, ale je potrebná existencia 
relevantných objektívnych skutočností, ktoré odôvodňujú obavu, či strach 
zamestnanca, že sa domnieva, že je  bezprostredne ohrozený jeho život a zdravie. 
Zamestnanec musí preukázať existenciu dôvodu pre okamžité skončenie pracovného 
pomeru, a to napr. na základe lekárskej správy, lekárskeho nálezu, správy hygienika, 
znaleckého posudku (napr. v oblasti BOZP), prípadne aj hodnoverného svedka či 
listinných dôkazov, ktorý by popisom situácie objasnil, že zamestnanec naozaj mohol 
mať obavu, že bolo ohrozené jeho zdravia (napr. v prípade šikanovania) a pod. 

Podľa súdu „dôkazné bremeno preukázania existencie dôvodu, pre ktorý je 
možné okamžite skončiť pracovný pomer v tomto prípade zaťažuje žalovaného (pozn. 
zamestnanca), ktorý dôkazné bremeno neuniesol, keďže nepreukázal existenciu 
dôvodu, na základe ktorého by bolo možné ustáliť, že bol oprávnený okamžite skončiť 
so žalobcom pracovný pomer. To znamená, že pri absencii ďalších dôkazov nebolo 
možné prijať záver o pravdivosti tvrdení žalovaného .. teda žalovaný nepreukázal, že 
na jeho strane existoval objektívny dôvod umožňujúci vyvodiť záver o tom, že je 
bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.“4 

Neplatnosťou skončenia pracovného pomeru z tohto dôvodu sa zaoberal súd, 
kedy zamestnanec predložil len výmenný lístok praktického lekára, ktorý 
zamestnancovi „vzhľadom na jeho súčasný zdravotný stav nedoporučuje vykonávať 
prácu v terajšom pracovnom zaradení“, zamestnanec ďalšie dôkazy v konaní 
nepredložil. Súd preto skonštatoval, že okamžité skončenie pracovného pomeru 
zamestnanca je neplatné, keďže „zamestnancom nebolo jednoznačne preukázané, že 
v súvislosti s vykonávaním jeho práce bolo bezprostredne ohrozené jeho zdravie alebo 
život, pričom v priebehu konania ani nenavrhol vykonanie žiadneho dôkazu na 
preukázanie tejto skutočnosti, ktorá bola dôvodom toho, že navrhovateľovi oznámil 
skončenie svojho pracovného pomeru z dôvodov uvádzaných v ustanovení § 69 ods. 1 
písm. c) Zákonníka práce.[...]. 

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 69 Zákonníka práce, okamžité 
skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je jednostranný právny úkon, 
ktorým zamestnanec môže okamžite skončiť svoj pracovný pomer. Na skončenie 
pracovného pomeru takýmto spôsobom musí však mať zamestnanec niektorý zo 
zákonných dôvodov, ktoré sú v tomto ustanovení zákona taxatívne uvedené. Jedným z 
takých dôvodov je aj bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca, pri 
ktorom je zamestnanec oprávnený skončiť svoj pracovný pomer v prípade, ak v 

                                                 
4 Rozsudok KS Žilina, sp. zn. 8CoPr/9/2018. 
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súvislosti s vykonávanou prácou alebo s pokynom zamestnávateľa sa vytvorí taká 
situácia na pracovisku, ktorá je v rozpore s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, pričom je však potrebné bezprostredné ohrozenie zdravia alebo 
života zamestnanca. Stav takéhoto bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia, 
je ale zároveň v konaní potrebné preukázať posúdením znalca.“5 

Z uvedeného rozhodnutia nemožno vyvodiť, že výmenný lístok by nebolo 
možné považovať za relevantný doklad (dôkaz) pre účely okamžitého skončenia 
pracovného pomeru zamestnancom, podstatný je totiž jeho obsah. V uvedenom 
prípade výmenný lístok obsahoval len odporúčanie a nedeklaroval bezprostredné 
ohrozenie života a zdravia.  

Súčasne je potrebné skúmať aj to, či ide o bezprostredné ohrozenie života, 
zdravia. Máme za to, že v prípade, ak zdravotné problémy u zamestnanca pretrvávajú 
dlhší čas, nemožno uplatniť tento dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru, 
ale je potrebné posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a vydanie lekárskeho 
posudku, a na jeho základe prípadné uplatnenie inštitútu preradenia, výpovede alebo 
okamžitého skončenia, ale z dôvodu, ktorý sa týka zdravotnej nespôsobilosti 
zamestnanca. 

„Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje výnimočný spôsob 
zániku pracovného pomeru, vychádzajúc zo závažnosti skončenia pracovného pomeru 
pre obidvoch účastníkov. K okamžitému skončeniu pracovného pomeru môže dôjsť 
len v prípadoch taxatívne vymedzených v § 69 ods. 1 písm. a) až c), podľa ktorého 
posledného zákonného dôvodu ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie 
zamestnanca. To znamená len v prípade, keď sa skončenie pracovného pomeru javí 
bezprostredne naliehavé. Prvok bezprostrednosti a naliehavosti je nevyhnutný pre 
túto formu skončenia pracovného pomeru.“6 

Bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia môže, ale aj nemusí súvisieť 
s vykonávanou prácou, k ohrozeniu môže dôjsť aj vtedy, ak nie sú dodržané bezpečné 
pracovné podmienky.7 Posúdiť odôvodnenosť okamžitého skončenia pracovného 
pomeru môže len súd.  

Ak by bolo sporné, či bol bezprostredne ohrozený život a zdravie, 
pravdepodobne by súd v prípadnom spore mohol ustanoviť znalca alebo by mohli 
strany sporu – zamestnanec alebo zamestnávateľ súdu predložiť súkromné znalecké 

                                                 
5 Rozsudok Okresného súdu Trnava, sp. zn. 14Cpr/1/2011. 
6 Rozsudok OS Liptovský Mikuláš, sp. zn. 7C/197/2007. 
7 Por. BARANCOVÁ, H. 2010. Zákonník práce. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 320. 
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skutočne bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Tak ako bolo uvedené 
v rámci možnosti odmietnuť vykonávať prácu podľa § 47 ods. 3 písm. b) Zákonníka 
práce, nestačí len nejaký subjektívny pocit zamestnanca, ale je potrebná existencia 
relevantných objektívnych skutočností, ktoré odôvodňujú obavu, či strach 
zamestnanca, že sa domnieva, že je  bezprostredne ohrozený jeho život a zdravie. 
Zamestnanec musí preukázať existenciu dôvodu pre okamžité skončenie pracovného 
pomeru, a to napr. na základe lekárskej správy, lekárskeho nálezu, správy hygienika, 
znaleckého posudku (napr. v oblasti BOZP), prípadne aj hodnoverného svedka či 
listinných dôkazov, ktorý by popisom situácie objasnil, že zamestnanec naozaj mohol 
mať obavu, že bolo ohrozené jeho zdravia (napr. v prípade šikanovania) a pod. 

Podľa súdu „dôkazné bremeno preukázania existencie dôvodu, pre ktorý je 
možné okamžite skončiť pracovný pomer v tomto prípade zaťažuje žalovaného (pozn. 
zamestnanca), ktorý dôkazné bremeno neuniesol, keďže nepreukázal existenciu 
dôvodu, na základe ktorého by bolo možné ustáliť, že bol oprávnený okamžite skončiť 
so žalobcom pracovný pomer. To znamená, že pri absencii ďalších dôkazov nebolo 
možné prijať záver o pravdivosti tvrdení žalovaného .. teda žalovaný nepreukázal, že 
na jeho strane existoval objektívny dôvod umožňujúci vyvodiť záver o tom, že je 
bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.“4 

Neplatnosťou skončenia pracovného pomeru z tohto dôvodu sa zaoberal súd, 
kedy zamestnanec predložil len výmenný lístok praktického lekára, ktorý 
zamestnancovi „vzhľadom na jeho súčasný zdravotný stav nedoporučuje vykonávať 
prácu v terajšom pracovnom zaradení“, zamestnanec ďalšie dôkazy v konaní 
nepredložil. Súd preto skonštatoval, že okamžité skončenie pracovného pomeru 
zamestnanca je neplatné, keďže „zamestnancom nebolo jednoznačne preukázané, že 
v súvislosti s vykonávaním jeho práce bolo bezprostredne ohrozené jeho zdravie alebo 
život, pričom v priebehu konania ani nenavrhol vykonanie žiadneho dôkazu na 
preukázanie tejto skutočnosti, ktorá bola dôvodom toho, že navrhovateľovi oznámil 
skončenie svojho pracovného pomeru z dôvodov uvádzaných v ustanovení § 69 ods. 1 
písm. c) Zákonníka práce.[...]. 

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 69 Zákonníka práce, okamžité 
skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je jednostranný právny úkon, 
ktorým zamestnanec môže okamžite skončiť svoj pracovný pomer. Na skončenie 
pracovného pomeru takýmto spôsobom musí však mať zamestnanec niektorý zo 
zákonných dôvodov, ktoré sú v tomto ustanovení zákona taxatívne uvedené. Jedným z 
takých dôvodov je aj bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca, pri 
ktorom je zamestnanec oprávnený skončiť svoj pracovný pomer v prípade, ak v 

                                                 
4 Rozsudok KS Žilina, sp. zn. 8CoPr/9/2018. 
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súvislosti s vykonávanou prácou alebo s pokynom zamestnávateľa sa vytvorí taká 
situácia na pracovisku, ktorá je v rozpore s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, pričom je však potrebné bezprostredné ohrozenie zdravia alebo 
života zamestnanca. Stav takéhoto bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia, 
je ale zároveň v konaní potrebné preukázať posúdením znalca.“5 

Z uvedeného rozhodnutia nemožno vyvodiť, že výmenný lístok by nebolo 
možné považovať za relevantný doklad (dôkaz) pre účely okamžitého skončenia 
pracovného pomeru zamestnancom, podstatný je totiž jeho obsah. V uvedenom 
prípade výmenný lístok obsahoval len odporúčanie a nedeklaroval bezprostredné 
ohrozenie života a zdravia.  

Súčasne je potrebné skúmať aj to, či ide o bezprostredné ohrozenie života, 
zdravia. Máme za to, že v prípade, ak zdravotné problémy u zamestnanca pretrvávajú 
dlhší čas, nemožno uplatniť tento dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru, 
ale je potrebné posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a vydanie lekárskeho 
posudku, a na jeho základe prípadné uplatnenie inštitútu preradenia, výpovede alebo 
okamžitého skončenia, ale z dôvodu, ktorý sa týka zdravotnej nespôsobilosti 
zamestnanca. 

„Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje výnimočný spôsob 
zániku pracovného pomeru, vychádzajúc zo závažnosti skončenia pracovného pomeru 
pre obidvoch účastníkov. K okamžitému skončeniu pracovného pomeru môže dôjsť 
len v prípadoch taxatívne vymedzených v § 69 ods. 1 písm. a) až c), podľa ktorého 
posledného zákonného dôvodu ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie 
zamestnanca. To znamená len v prípade, keď sa skončenie pracovného pomeru javí 
bezprostredne naliehavé. Prvok bezprostrednosti a naliehavosti je nevyhnutný pre 
túto formu skončenia pracovného pomeru.“6 

Bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia môže, ale aj nemusí súvisieť 
s vykonávanou prácou, k ohrozeniu môže dôjsť aj vtedy, ak nie sú dodržané bezpečné 
pracovné podmienky.7 Posúdiť odôvodnenosť okamžitého skončenia pracovného 
pomeru môže len súd.  

Ak by bolo sporné, či bol bezprostredne ohrozený život a zdravie, 
pravdepodobne by súd v prípadnom spore mohol ustanoviť znalca alebo by mohli 
strany sporu – zamestnanec alebo zamestnávateľ súdu predložiť súkromné znalecké 

                                                 
5 Rozsudok Okresného súdu Trnava, sp. zn. 14Cpr/1/2011. 
6 Rozsudok OS Liptovský Mikuláš, sp. zn. 7C/197/2007. 
7 Por. BARANCOVÁ, H. 2010. Zákonník práce. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 320. 
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posudky.8 Pokiaľ znalecký posudok neposkytuje dostatočnú odpoveď na zadané 
otázky, súd môže znalca vypočuť, či uložiť mu povinnosť dopracovať znalecký 
posudok. V prípade, ak viaceré znalecké posudky sú vo vzájomnom rozpore, pričom 
nezáleží, či znalecké dokazovanie nariadil súd alebo znalecký posudok predložila 
strana sporu – zamestnanec alebo zamestnávateľ, resp. aj obe strany sporu, týchto 
znalcov súd vypočuje za účelom odstránenia rozporov alebo za rovnakým účelom 
ustanoví ďalšieho znalca, príp. znalecký ústav. Následne súd hodnotí znalecké 
posudky jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti s inými dôkazmi, vždy s prihliadnutím 
na zistený skutkový stav. Súd však nesmie hodnotiť odborné posúdenie veci znalcom, 
ani formálne prebrať závery znaleckého posudku do svojho rozhodnutia.9 

Pri skúmaní, či bol bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca, 
je podľa nášho názoru, okrem objektívneho stavu (ktorý možno preukázať 
predložením lekárskej správy, lekárskeho posudku a popisom stavu pracovných 
podmienok) dôležité aj subjektívne vnímanie zamestnanca, ktoré je potrebné skúmať 
individuálne s prihliadnutím na osobu zamestnanca, okolnosti, za ktorých k tomuto 
negatívnemu javu došlo, aký charakter práce zamestnanec vykonával a pod. (možno 
by bolo možné vnímanie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnancom posudzovať tak ako vo vzťahu k porušeniu pracovnej disciplíny, kedy 
je potrebné prihliadať na osobu zamestnanca, napr. nie každý zamestnanec je schopný 
zvládnuť nečakaný nápor práce a následný stres; prípadne vnímať rovnako kritiku 
nadriadeného zamestnanca, ktorá vykazuje znaky šikanovania; alebo v prípade práce 
na stavbe vo veľkých výškach, kedy zamestnanec je zdravotne spôsobilý na výkon 
práce vo výškach, zamestnávateľ dodržiava predpisy BOZP, rýchlosť vetra, ktorý 
fúka je ešte bezpečný, ale zamestnanec subjektívne vníma ohrozenie života.  

V porovnaní s možnosťou odmietnuť vykonať prácu (splniť pokyn) danou v § 
47 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce a uplatniť dôvod na okamžité skončenie 
pracovného pomeru  zamestnancom, jednoducho uvedené, skončenie pracovného 

                                                 
8 Podľa § 209 ods. 1 Civilného sporového poriadku môžu strany sporu predložiť súdu súkromný znalecký posudok, 
to znam. znalecký posudok vypracovaný znalcom, ktorého zadávateľom je strana sporu, nie súd. Tento znalecký 
posudok môže strana sporu dať vypracovať už pred začatím súdneho konania a predložiť ho súdu spolu so žalobou. 
9 Por. (pozn. aj podľa súčasnej úpravy je možný tento postup) „Aj znalecký dôkaz, v danej veci, znalecký posudok V.. 
H. Q., podlieha sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. (pozn.: § 191 C.s.p.), oproti iným dôkazom je tu však pri 
hodnotení podstatný rozdiel. Pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov môže súd hodnotiť ich obsah z pohľadu, či je 
pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a znalosťou logického myslenia. Hodnotenie znaleckého dôkazu súdom 
môže však spočívať len v tom, či sa znalec javí v konkrétnom prípade ako vierohodný, či jeho odôvodnenie znaleckého 
posudku zodpovedá pravidlám logického myslenia, a či znalec vychádzal zo skutkových okolností danej veci. Ak má 
súd v tomto smere nejaké pochybnosti, odstráni ich tým, že znalcovi uloží, aby vec riadne vysvetlil v doplnku 
znaleckého posudku, a to v ústnom, prípadne písomnom alebo ustanoví nového znalca. Ustanovenie ďalšieho znalca 
prichádza do úvahy, pokiaľ v záveroch znalca sú rozpory, ktoré sa mu nepodarilo odstrániť, alebo pri hodnotení 
znaleckého posudku zistí, že znalec neprihliadol ani v doplnení znaleckého posudku na predložené skutočnosti. Súd 
nemôže teda hodnotiť obsah znaleckého posudku po stránke jeho správnosti z hľadiska odboru, pre ktorý bol znalec 
ustanovený, pretože pre takéto hodnotenie nemá potrebné náležité odborné znalosti.“ (Rozsudok KS Trenčín, sp. zn. 
19Co/340/2013). 

 

213 
 

pomeru je aplikovateľné aj „v menej kritických situáciách“, pretože sa nevyžaduje, 
aby ohrozenie života a zdravia bolo vážne. Preto zamestnanec v situácii, ak vníma 
bezprostredné ohrozenie života a zdravia, môže okamžite skončiť pracovný pomer 
(predsa nemožno zamestnanca nútiť, ktorý sa cíti ohrozený, aby „prekonával“ sám 
seba, svoj strach a  spôsobil si vážnu ujmu na zdraví).  Ak zamestnávateľ má 
pochybnosti o správnosti postupu zamestnanca, môže namietať neplatnosť skončenia 
pracovného pomeru na súde. Keďže nie sú v tejto oblasti známe súdne rozhodnutia 
a nie je verejne známa odborná diskusia v tejto oblasti, uvedené závery je potrebné 
vnímať ako podnet do diskusie.  

Ako ďalší, protichodný, názor možno vyvodiť ten, že okamžité skončenie 
pracovného pomeru predstavuje výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru, 
a preto jeho uplatnenie by malo byť naozaj len v mimoriadnych situáciách, kedy by 
malo ísť o také bezprostredné ohrozenie života a zdravia, že nie je možné daný stav 
napraviť (napr. na rozdiel od § 47 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce, kedy odmietnutie 
práce, pokynu možno vnímať ako dočasné, napraviteľné, kedy zamestnávateľ má 
možnosť upraviť pracovné podmienky tak, aby nedochádzalo k bezprostrednému 
ohrozeniu života, zdravia zamestnanca alebo iných osôb). V porovnaní s ustanovením 
§ 47 ods. 3 Zákonníka práce by tak malo ísť v prípade okamžitého skončenia 
pracovného pomeru o vyššiu mieru tak subjektívneho pocitu ohrozenia života 
a zdravia u zamestnanca ako aj „hrozivejšej“ objektívnej situácie. Pri uplatnení § 47 
ods. 3 Zákonníka práce by malo ísť o dočasnú nemožnosť výkonu práce, pričom 
odstránenie tohto subjektívneho pocitu zamestnanca môže trvať len krátku chvíľu, 
napr. vykonaním určitého opatrenia zamestnávateľom, poskytnutím novej ochrannej 
pracovnej pomôcky. Ustanovenie § 69 ods. 1 Zákonníka práce však z dôvodu 
okamžitého nástupu právneho následku v podobe okamžitého skončenia pracovného 
pomeru (písomné oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru nadobúda 
právne následky okamihom doručenia bez možnosti ich odvolania) by malo byť 
vnímané ako také, že pre skončenie pracovného pomeru sa vyžadujú  závažnejšie 
obavy bezprostredného ohrozenia života a zdravia zamestnanca bez možnosti ich 
odstránenia a zamestnanec už nevidí žiadnu inú možnosť ako okamžité skončenie 
pracovného pomeru k ochrane svojho života a zdravia. 

Tak v prípade odmietnutia zamestnanca vykonať prácu ako aj v prípade 
okamžitého skončenia z dôvodu bezprostredného ohrozenia jeho života, zdravia, 
keďže je prítomný prvok subjektívneho vnímania zamestnanca, sa zamestnanec ocitá 
(okrem pocitu ohrozenia svojho života, zdravia aj) v značnom stave neistoty. Situáciu 
totiž posudzuje aj zamestnávateľ, ktorý môže odmietnutie vykonať prácu, splniť 
pokyn vyhodnotiť ako porušenie pracovnej disciplíny. Ak by došlo k prípadnému 
súdnemu sporu, rozhodnutie o tom, či zamestnanec postupoval v rámci zákona, 
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posudky.8 Pokiaľ znalecký posudok neposkytuje dostatočnú odpoveď na zadané 
otázky, súd môže znalca vypočuť, či uložiť mu povinnosť dopracovať znalecký 
posudok. V prípade, ak viaceré znalecké posudky sú vo vzájomnom rozpore, pričom 
nezáleží, či znalecké dokazovanie nariadil súd alebo znalecký posudok predložila 
strana sporu – zamestnanec alebo zamestnávateľ, resp. aj obe strany sporu, týchto 
znalcov súd vypočuje za účelom odstránenia rozporov alebo za rovnakým účelom 
ustanoví ďalšieho znalca, príp. znalecký ústav. Následne súd hodnotí znalecké 
posudky jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti s inými dôkazmi, vždy s prihliadnutím 
na zistený skutkový stav. Súd však nesmie hodnotiť odborné posúdenie veci znalcom, 
ani formálne prebrať závery znaleckého posudku do svojho rozhodnutia.9 

Pri skúmaní, či bol bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca, 
je podľa nášho názoru, okrem objektívneho stavu (ktorý možno preukázať 
predložením lekárskej správy, lekárskeho posudku a popisom stavu pracovných 
podmienok) dôležité aj subjektívne vnímanie zamestnanca, ktoré je potrebné skúmať 
individuálne s prihliadnutím na osobu zamestnanca, okolnosti, za ktorých k tomuto 
negatívnemu javu došlo, aký charakter práce zamestnanec vykonával a pod. (možno 
by bolo možné vnímanie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnancom posudzovať tak ako vo vzťahu k porušeniu pracovnej disciplíny, kedy 
je potrebné prihliadať na osobu zamestnanca, napr. nie každý zamestnanec je schopný 
zvládnuť nečakaný nápor práce a následný stres; prípadne vnímať rovnako kritiku 
nadriadeného zamestnanca, ktorá vykazuje znaky šikanovania; alebo v prípade práce 
na stavbe vo veľkých výškach, kedy zamestnanec je zdravotne spôsobilý na výkon 
práce vo výškach, zamestnávateľ dodržiava predpisy BOZP, rýchlosť vetra, ktorý 
fúka je ešte bezpečný, ale zamestnanec subjektívne vníma ohrozenie života.  

V porovnaní s možnosťou odmietnuť vykonať prácu (splniť pokyn) danou v § 
47 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce a uplatniť dôvod na okamžité skončenie 
pracovného pomeru  zamestnancom, jednoducho uvedené, skončenie pracovného 

                                                 
8 Podľa § 209 ods. 1 Civilného sporového poriadku môžu strany sporu predložiť súdu súkromný znalecký posudok, 
to znam. znalecký posudok vypracovaný znalcom, ktorého zadávateľom je strana sporu, nie súd. Tento znalecký 
posudok môže strana sporu dať vypracovať už pred začatím súdneho konania a predložiť ho súdu spolu so žalobou. 
9 Por. (pozn. aj podľa súčasnej úpravy je možný tento postup) „Aj znalecký dôkaz, v danej veci, znalecký posudok V.. 
H. Q., podlieha sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. (pozn.: § 191 C.s.p.), oproti iným dôkazom je tu však pri 
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prináleží súdu.10 Hoci ide na prvý pohľad o jasné zákonné ustanovenia, v aplikačnej 
praxi pri posudzovaní konkrétnej situácie a jej súladu či nesúladu so zákonom je 
náročné. A to najmä s prihliadnutím na osobu zamestnanca, keďže každý vníma 
bezpečnosť pracovných podmienok inak a možnosti jeho pracovného výkonu sú rôzne 
limitované. 

 
ZÁVER 

Záverom možno konštatovať, že odmietnutie zamestnanca vykonať prácu 
(splniť pokyn) v zmysle § 47 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce či uplatniť dôvod pre 
okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa § 69 ods. 1 písm. c) 
Zákonníka práce, a to z dôvodu (zjednodušene uvedené), že je bezprostredne  (vážne) 
ohrozený jeho život alebo zdravie (prípadne iných osôb) sa v aplikačnej praxi 
vyskytuje (hoci sporadicky), nie je známych veľa súdnych sporov, odborná literatúra 
sa často nevenuje tejto oblasti, a preto vznikajú obavy, kedy a či vôbec je možné tieto 
inštitúty použiť. Preto je cieľom tohto článku začať diskusiu a poukázať na to, že 
nejde o inštitúty, ktoré umožňujú jednoznačný a jasný výklad, a následné aplikovanie 
v praxi. Skôr naopak, vyvolávajú mnohé otázky. 

Situácie, kedy dochádza a môže dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu života 
a zdravia, sa netýkajú vždy len fyzického, ale aj duševného zdravia. Hoci je oblasť 
starostlivosti o duševné zdravie v našej spoločnosti (ako aj v zamestnaní) prehliadaná 
a nevenuje sa jej náležitá pozornosť, práve psychická nepohoda (vyskytujúca sa aj na 
pracoviskách a súvisiaca s prácou) je, veľmi zjednodušene uvedené, príčinou vzniku 
rôznych porúch a chorôb, a preto by sa mala venovať pozornosť aj tejto oblasti v 
rámci pracovnoprávnych vzťahov. 11 
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Abstrakt 

Cieľom tohto príspevku je objasniť inštitút nočnej práce v systéme pracovného práva 
Slovenskej republiky. Dôležitou súčasťou je aj analýza vplyvu nočnej práce na život 
a zdravie zamestnanca. V príspevku sa hodnotí negatívny aspekt nočnej práce na 
zdravie zamestnanca. V ďalšej časti sa príspevok zaoberá výkonom nočnej práce 
mladistvým zamestnancom. 

Kľúčové slová: 

Nočná práca. Život a zdravie zamestnanca. Pracovné právo. Mladistvý zamestnanec. 

Abstract 

The aim of this article is to explain the institute of night work in the system of labour 
law in the Slovak Republic. The important part of this article is also an analysis of the 
influence of night work on life and health of an employee. There is an assessment of 
negative aspect of night work on health of an employee in the article. The other part 
of the article deals with the performance of night work by the juvenile employee. 

Key words: 

Night work. Life and health of an employee. Labour law. Juvenile employee. 

ÚVOD 

V poslednom období je mimoriadna pozornosť venovaná problematike nočnej 
práce, najmä vzhľadom na jej negatívne dôsledky na zdravotný stav, ale i celkové 
životné podmienky zamestnancov, najmä žien (rodinný život, tehotenstvo, 
starostlivosť o deti). Predovšetkým zákaz nočnej práce žien sťažoval ich postavenie 
na trhu práce, znevýhodňoval ich voči mužom a v konečnom dôsledku, ako 
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konštatoval aj Súdny dvor EÚ, bol v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania 
s mužmi a ženami. 

 Na 77. zasadaní MOP v roku 1990 boli prijaté Dohovor č. 171 o nočnej práci 
a Odporúčanie č. 178 o nočnej práci, ako aj Protokol k Dohovoru o nočnej práci žien 
z roku 1948. Na tieto skutočnosti v kontexte aproximácie nášho pracovného práva 
s právom EÚ reagovala už novela predchádzajúceho ZP schválená v októbri 1999 
a rešpektuje ich aj nový ZP. 

1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA NOČNEJ PRÁCE 
A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

Všeobecne možno povedať, že nočná práca je práca vykonávaná v čase 
medzi 22. hodinou a 6. hodinou. 

Zamestnanec pracujúci v noci je na účely zákona č. 311/ 2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP“) zamestnanec, ktorý: 

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci 
v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo 

b) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.1 

Vymedzenie pojmu zamestnanec pracujúci v noci je nesprávne 
a nekorešponduje so smernicou č. 2003/88/ES o určitých aspektoch organizácie 
pracovného času. Za zamestnanca pracujúceho v noci podľa tejto smernice je 
potrebné považovať takého zamestnanca, ktorý počas noci pravidelne odpracuje 
najmenej tri hodiny zo svojho pracovného času v rámci 24 hodín po sebe 
nasledujúcich a zamestnanec, ktorý by mal odpracovať v noci najmenej 500 
hodín za rok.2 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci 
podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci: 

a) pred zaradením na nočnú prácu, 
b) pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok, 
c) kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy 

vyvolané výkonom nočnej práce, 

                                                 
1 Porov. ustanovenie § 98 ods. 2 ZP. 
2 BARANCOVÁ, H. Pracovný čas – dovolenka a materská dovolenka v judikatúre Súdneho dvora EÚ a v práve 
Slovenskej republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, s. 45.         
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1 Porov. ustanovenie § 98 ods. 2 ZP. 
2 BARANCOVÁ, H. Pracovný čas – dovolenka a materská dovolenka v judikatúre Súdneho dvora EÚ a v práve 
Slovenskej republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, s. 45.         



 

218 
 

d) ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po 
pôrode a dojčiaca žena.3 

Náklady za posúdenie tejto zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ 
podľa osobitného predpisu. 

 Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť 
prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci, vrátane zabezpečenia prostriedkov 
umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.4 

 Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov 
organizáciu práce v noci. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim 
v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce 
a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci 
vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní 
zamestnanci.5 

 Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný 
upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov 
zamestnancov, ak si to vyžadujú.6 

 Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť 
ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny 
neprekročila osem hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe 
nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca 
pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa.7 

 Pracovný čas u zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú prácu alebo ťažkú 
duševnú prácu, alebo prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia, nesmie presiahnuť osem hodín v priebehu 24 hodín. Zamestnávateľ po 
dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo 
ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života 
alebo zdravia.8 

                                                 
3 Porov. ustanovenie § 98 ods. 3 ZP. 
4 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 5. 
5 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 6. 
6 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 7. 
7 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 8. 
8 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 9. 
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 Predpokladom výkonu nočnej práce zamestnanca, ktorý vykonáva 
zdravotnícke povolanie sestra a pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu 
a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, je súhlas tohto zamestnanca s výkonom práce 
v noci.9 

1.1     Evidencia 

 Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, 
nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, 
aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec 
vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas 
dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie túto evidenciu v mieste výkonu práce 
dočasne prideleného zamestnanca.10 

 Uskutočňovať evidenciu pracovného času je právnou povinnosťou 
zamestnávateľa a v prípade, že ju nedodržiava, dopúšťa sa porušenia zákona, za ktoré 
môže byť postihnutý pokutou zo strany inšpekcie práce. Od zamestnávateľa závisí, 
akú formu evidencie pracovného času si zvolí. Takáto evidencia  by mala byť 
transparentná, aby vypovedala o tom, či zamestnanec odpracoval, alebo neodpracoval 
stanovený (dohodnutý) pracovný čas, kedy ho odpracoval, v akom rozsahu, prípadne 
o ďalších skutočnostiach, ktoré sú významné pre posudzovanie nárokov súvisiacich 
s odpracovaním pracovného času.11 

1.2     Evidencia dochádzky do zamestnania 

 Evidencia pracovného času nie je pojmom totožným s evidenciou dochádzky 
do zamestnania. Evidencia dochádzky do zamestnania len osvedčuje, že 
zamestnanec bol v práci, ale nedokladuje, či išlo o pracovný čas, nadčasovú 
prácu, nočnú prácu či pracovnú pohotovosť. Zamestnávateľ je povinný viesť aj 
evidenciu osobitne za aktívnu časť pracovnej pohotovosti a za neaktívnu časť 
pracovnej pohotovosti. ZP rámcovo ustanovuje aj spôsob, akým má zamestnávateľ 
splniť túto svoju povinnosť tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového 
úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú 
pracovnú pohotovosť. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu v mieste výkonu 
práce dočasne prideleného zamestnanca.12 

                                                 
9 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 10. 
10 Porov. tamtiež, ustanovenie § 99. 
11 BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce – Komentár. 1. vyd. Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 830. 
12 Tamtiež, s. 830. 
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d) ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po 
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3 Porov. ustanovenie § 98 ods. 3 ZP. 
4 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 5. 
5 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 6. 
6 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 7. 
7 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 8. 
8 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 9. 
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9 Porov. tamtiež, ustanovenie § 98 ods. 10. 
10 Porov. tamtiež, ustanovenie § 99. 
11 BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce – Komentár. 1. vyd. Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 830. 
12 Tamtiež, s. 830. 
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 „Na začiatku pracovného času je zamestnanec povinný byť na svojom 
pracovisku v stave spôsobilom vykonávať prácu. Ak je pred výkonom práce potrebná 
osobná očista, prípadne prezlečenie sa zamestnanca, tento čas sa nezapočítava do 
pracovného času.“13 

 Na druhej strane však zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami 
zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa 
zamestnancovi započíta do pracovného času. 

 Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času tzv. dohodárov (t. 
j. zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru) tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového 
úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce 
u zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby 
v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca 
vykonávala. 

 Okrem evidenčnej povinnosti má zamestnávateľ oznamovaciu povinnosť 
podľa Zákona o nelegálnej práci, ktorý zakotvuje pre zamestnávateľov 
oznamovacie povinnosti týkajúce sa poistencov dôchodkového poistenia 
a sporiteľov dôchodkového sporenia, ale aj zamestnancov – poistencov 
úrazového poistenia.14 

1.3     Prihlasovacia povinnosť zamestnávateľa 

 „Podľa Zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť do 
registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia: 

a) zamestnanca podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona na nemocenské 
poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti ešte 
pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti 
zamestnanca a odhlásiť zamestnanca podľa ustanovenia § 4 ods. 1 
zákona najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, zrušiť 
prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného 
dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah nevznikol, ako aj oznámiť 
všetky zmeny týkajúce sa iných v zákone uvedených skutočností; 

b) zamestnanca podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona na účely úrazového 
poistenia ešte pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu najneskôr pred 
začatím výkonu práce a odhlásiť ho podľa ustanovenia § 4 ods. 2 Zákona 

                                                 
13 PETRÍKOVÁ, L. Pracovný čas. Banská Bystrica: Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, 2020, s. 64. 
14 Tamtiež, s. 64. 
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o sociálnom poistení z registra poistencov a sporiteľov starobného 
dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení 
pracovnoprávneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov 
a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny 
vzťah nevznikol, ako aj oznámiť všetky zmeny v uvedených údajoch.“15 

Lehota na splnenie vyššie uvedených povinností zamestnávateľa je zachovaná 
aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odoslalo faxom alebo elektronickou poštou 
alebo ak bola informácia odoslaná prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).16 

2        MLADISTVÝ ZAMESTNANEC A NOČNÁ PRÁCA 

Mladistvým zamestnancom je zamestnanec vo veku od dovŕšenia 15. roku 
do dovŕšenia 18. roku veku. V ZP sa predpokladá aj kombinácia zvýšenej ochrany 
mladistvých v prípadoch, ak ide o mladistvú zamestnankyňu, ktorá je zároveň 
tehotnou ženou alebo matkou dieťaťa do 9 mesiacov po pôrode. 

„Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých 
zamestnáva v pracovnom pomere, vrátane dátumu narodenia, čo má slúžiť 
k efektívnejšej kontrole nad dodržiavaním osobitných pracovných podmienok 
mladistvých zo strany zamestnávateľa.“17 Zodpovedá to Dohovoru č. 138 
Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku. 

Mladistvý nemá právnu spôsobilosť uzatvoriť dohodu o hmotnej 
zodpovednosti. Získa ju až dovŕšením 18. roku veku. Mladistvý však môže prevziať 
predmety na písomné potvrdenie s možnosťou založenia osobitnej zodpovednosti 
s náhradou celej škody. 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže 
zamestnávateľ uzavrieť s mladistvým len v prípade, ak tým nebude ohrozený jeho 
zdravý vývoj alebo výchova k povolaniu. 

V ZP sa nezabúda ani na vzťah zamestnávateľa k zákonným zástupcom 
mladistvého. Ide o povinnosť zamestnávateľa dať na vedomie zákonnému zástupcovi 
mladistvého zamestnanca výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, 
ktorú zamestnávateľ uplatňuje voči mladistvému zamestnancovi. 

                                                 
15 Tamtiež, s. 65. 
16  BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce – Komentár. 1. vyd. Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 831.                      
17 PODHOREC, I. – POLÁČEK TUREKOVÁ, Z. – PETRÍKOVÁ, L. Repetitórium pracovného práva. Bratislava: 
Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., 2016, s. 63.  
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 „Na začiatku pracovného času je zamestnanec povinný byť na svojom 
pracovisku v stave spôsobilom vykonávať prácu. Ak je pred výkonom práce potrebná 
osobná očista, prípadne prezlečenie sa zamestnanca, tento čas sa nezapočítava do 
pracovného času.“13 
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prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného 
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začatím výkonu práce a odhlásiť ho podľa ustanovenia § 4 ods. 2 Zákona 

                                                 
13 PETRÍKOVÁ, L. Pracovný čas. Banská Bystrica: Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, 2020, s. 64. 
14 Tamtiež, s. 64. 
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mladistvých zo strany zamestnávateľa.“17 Zodpovedá to Dohovoru č. 138 
Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku. 

Mladistvý nemá právnu spôsobilosť uzatvoriť dohodu o hmotnej 
zodpovednosti. Získa ju až dovŕšením 18. roku veku. Mladistvý však môže prevziať 
predmety na písomné potvrdenie s možnosťou založenia osobitnej zodpovednosti 
s náhradou celej škody. 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže 
zamestnávateľ uzavrieť s mladistvým len v prípade, ak tým nebude ohrozený jeho 
zdravý vývoj alebo výchova k povolaniu. 

V ZP sa nezabúda ani na vzťah zamestnávateľa k zákonným zástupcom 
mladistvého. Ide o povinnosť zamestnávateľa dať na vedomie zákonnému zástupcovi 
mladistvého zamestnanca výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, 
ktorú zamestnávateľ uplatňuje voči mladistvému zamestnancovi. 

                                                 
15 Tamtiež, s. 65. 
16  BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce – Komentár. 1. vyd. Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 831.                      
17 PODHOREC, I. – POLÁČEK TUREKOVÁ, Z. – PETRÍKOVÁ, L. Repetitórium pracovného práva. Bratislava: 
Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., 2016, s. 63.  
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Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je vyžiadať si vyjadrenie zákonného 
zástupcu mladistvého zamestnanca v prípade, ak sám mladistvý zamestnanec končí 
so zamestnávateľom pracovný pomer výpoveďou, okamžitým skončením alebo 
skončením v skúšobnej dobe.18 

Zákonným zástupcom mladistvého je predovšetkým rodič. Ak mladistvý 
zamestnanec nemá rodičov alebo sú títo zbavení rodičovských práv alebo nemajú 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zákonným zástupcom mladistvého 
zamestnanca je súdom ustanovený opatrovník. 

Porušenie povinnosti zamestnávateľa vyžiadať si vyjadrenie zákonného 
zástupcu je porušením pracovnoprávnych predpisov, ale nespôsobuje to 
neplatnosť právneho úkonu zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj 
telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou 
ich pracovných podmienok.19 Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých 
zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, 
neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť.20 

„Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri 
ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Ďalej nesmie byť mladistvý 
zamestnávaný ani prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické 
zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu 
škodlivé. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, 
pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by 
mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.“21  

2.1     Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti 

 „Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou 
nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú 
pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať 
nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na 
povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať 
na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.“22 

                                                 
18 Porov. ustanovenie § 172 ZP. 
19 Porov. ustanovenie § 171 ods. 1 ZP. 
20 Porov. tamtiež, ustanovenie § 173. 
21 PODHOREC, I. – POLÁČEK TUREKOVÁ, Z. – PETRÍKOVÁ, L. Repetitórium pracovného práva. Bratislava: 
Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., 2016, s. 64. 
22 Tamtiež, s. 64. 
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 ZP zakotvuje absolútny zákaz zamestnávania mladistvých zamestnancov 
mladších ako 16 rokov prácou nadčas, prácou v noci a pracovnou pohotovosťou. 
Absolútny zákaz pracovnej pohotovosti pre mladistvých zamestnancov ZP zakotvuje 
aj za situácie, ak by o pracovnú pohotovosť požiadal sám mladistvý zamestnanec. 

 Zákaz zamestnávania mladistvých mladších ako 16 rokov nočnou prácou, 
zakotvený v ZP, je absolútny a nepripúšťa žiadne výnimky. Výnimočný výkon nočnej 
práce v rozsahu najviac 1 hodinu je možný len za podmienky, ak je to potrebné 
k výchove na povolanie, vykonáva ju zamestnanec starší ako 16 rokov a práca v noci 
v rozsahu jednej hodiny musí nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu 
pracovných zmien na denný pracovný čas.23 

 Zamestnávateľ nie je podľa ustanovenia § 93 ZP oprávnený rozvrhnúť 
pracovný čas tak, aby zamestnanec, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov veku, mal len 24-
hodinový odpočinok v týždni. O skrátení tohto odpočinku v týždni sa zamestnávateľ 
nemôže ani dohodnúť so zamestnancom, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov veku, lebo 
takáto dohoda pre rozpor so zákonom by bola neplatná. 

 Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by 
viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia 
mladistvých zamestnancov. 

 Ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvého zamestnanca prácou, na 
ktorú získal kvalifikáciu, pretože je jej výkon mladistvým zamestnancom zakázaný 
alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je 
povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto prácu vykonávať, 
poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii. 

2.2     Mladistvý zamestnanec a lekárska preventívna prehliadka 

 Zamestnávateľ je podľa ZP povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo 
vzťahu k práci mladistvého zamestnanca na základe výsledkov lekárskej preventívnej 
prehliadky pred preradením na inú prácu a pravidelne, podľa potreby, najmenej raz za 
rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Uvoľňovanie na lekárske preventívne 
prehliadky, vyšetrenia a očkovania ustanovené osobitným predpisom sa má 
uskutočňovať v nevyhnutne potrebnom rozsahu v pracovnom čase. ZP ustanovuje 
právnu povinnosť aj mladistvým zamestnancom podrobiť sa určeným lekárskym 
preventívnym prehliadkam vo vzťahu k vykonávanej práci.24 
                                                 
23 Tamtiež, s. 64. 
24 Porov. ustanovenie § 176 ZP. 
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Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je vyžiadať si vyjadrenie zákonného 
zástupcu mladistvého zamestnanca v prípade, ak sám mladistvý zamestnanec končí 
so zamestnávateľom pracovný pomer výpoveďou, okamžitým skončením alebo 
skončením v skúšobnej dobe.18 

Zákonným zástupcom mladistvého je predovšetkým rodič. Ak mladistvý 
zamestnanec nemá rodičov alebo sú títo zbavení rodičovských práv alebo nemajú 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zákonným zástupcom mladistvého 
zamestnanca je súdom ustanovený opatrovník. 

Porušenie povinnosti zamestnávateľa vyžiadať si vyjadrenie zákonného 
zástupcu je porušením pracovnoprávnych predpisov, ale nespôsobuje to 
neplatnosť právneho úkonu zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj 
telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou 
ich pracovných podmienok.19 Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých 
zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, 
neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť.20 

„Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri 
ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Ďalej nesmie byť mladistvý 
zamestnávaný ani prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické 
zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu 
škodlivé. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, 
pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by 
mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.“21  

2.1     Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti 

 „Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou 
nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú 
pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať 
nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na 
povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať 
na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.“22 

                                                 
18 Porov. ustanovenie § 172 ZP. 
19 Porov. ustanovenie § 171 ods. 1 ZP. 
20 Porov. tamtiež, ustanovenie § 173. 
21 PODHOREC, I. – POLÁČEK TUREKOVÁ, Z. – PETRÍKOVÁ, L. Repetitórium pracovného práva. Bratislava: 
Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., 2016, s. 64. 
22 Tamtiež, s. 64. 
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 ZP zakotvuje absolútny zákaz zamestnávania mladistvých zamestnancov 
mladších ako 16 rokov prácou nadčas, prácou v noci a pracovnou pohotovosťou. 
Absolútny zákaz pracovnej pohotovosti pre mladistvých zamestnancov ZP zakotvuje 
aj za situácie, ak by o pracovnú pohotovosť požiadal sám mladistvý zamestnanec. 

 Zákaz zamestnávania mladistvých mladších ako 16 rokov nočnou prácou, 
zakotvený v ZP, je absolútny a nepripúšťa žiadne výnimky. Výnimočný výkon nočnej 
práce v rozsahu najviac 1 hodinu je možný len za podmienky, ak je to potrebné 
k výchove na povolanie, vykonáva ju zamestnanec starší ako 16 rokov a práca v noci 
v rozsahu jednej hodiny musí nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu 
pracovných zmien na denný pracovný čas.23 

 Zamestnávateľ nie je podľa ustanovenia § 93 ZP oprávnený rozvrhnúť 
pracovný čas tak, aby zamestnanec, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov veku, mal len 24-
hodinový odpočinok v týždni. O skrátení tohto odpočinku v týždni sa zamestnávateľ 
nemôže ani dohodnúť so zamestnancom, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov veku, lebo 
takáto dohoda pre rozpor so zákonom by bola neplatná. 

 Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by 
viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia 
mladistvých zamestnancov. 

 Ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvého zamestnanca prácou, na 
ktorú získal kvalifikáciu, pretože je jej výkon mladistvým zamestnancom zakázaný 
alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je 
povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto prácu vykonávať, 
poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii. 

2.2     Mladistvý zamestnanec a lekárska preventívna prehliadka 

 Zamestnávateľ je podľa ZP povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej 
spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo 
vzťahu k práci mladistvého zamestnanca na základe výsledkov lekárskej preventívnej 
prehliadky pred preradením na inú prácu a pravidelne, podľa potreby, najmenej raz za 
rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Uvoľňovanie na lekárske preventívne 
prehliadky, vyšetrenia a očkovania ustanovené osobitným predpisom sa má 
uskutočňovať v nevyhnutne potrebnom rozsahu v pracovnom čase. ZP ustanovuje 
právnu povinnosť aj mladistvým zamestnancom podrobiť sa určeným lekárskym 
preventívnym prehliadkam vo vzťahu k vykonávanej práci.24 
                                                 
23 Tamtiež, s. 64. 
24 Porov. ustanovenie § 176 ZP. 
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 „Slovné spojenie najmenej raz za rok znamená bežný rok predstavujúci 12 za 
sebou idúcich mesiacov. Okrem povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť lekárske 
prehliadky mladistvých zamestnancov, je zamestnávateľ povinný riadiť sa aj 
lekárskymi posudkami pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi. 

 Ak by sa mladistvý zamestnanec odmietol zúčastniť na týchto povinných 
lekárskych vyšetreniach, porušil by tým pracovnú disciplínu.“25 

ZÁVER 

Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť 
prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci, vrátane zabezpečenia prostriedkov 
umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc. 

Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov 
organizáciu práce v noci. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim 
v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce 
a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci 
vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní 
zamestnanci. 

Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť 
ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny 
neprekročila osem hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe 
nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca 
pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa. 

Predpokladom výkonu nočnej práce zamestnanca, ktorý vykonáva 
zdravotnícke povolanie sestra a pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu 
a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, je súhlas tohto zamestnanca s výkonom práce 
v noci. 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, 
nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, 
aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec 
vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas 

                                                 
25 PODHOREC, I. – POLÁČEK TUREKOVÁ, Z. – PETRÍKOVÁ, L. Repetitórium pracovného práva. Bratislava: 
Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., 2016, s. 64. 
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dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie túto evidenciu v mieste výkonu práce 
dočasne prideleného zamestnanca. 

Uskutočňovať evidenciu pracovného času je právnou povinnosťou 
zamestnávateľa a v prípade, že ju nedodržiava, dopúšťa sa porušenia zákona, za ktoré 
môže byť postihnutý pokutou zo strany inšpekcie práce. Od zamestnávateľa závisí, 
akú formu evidencie pracovného času si zvolí. Takáto evidencia  by mala byť 
transparentná, aby vypovedala o tom, či zamestnanec odpracoval, alebo neodpracoval 
stanovený (dohodnutý) pracovný čas, kedy ho odpracoval, v akom rozsahu, prípadne 
o ďalších skutočnostiach, ktoré sú významné pre posudzovanie nárokov súvisiacich 
s odpracovaním pracovného času. 

Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj 
telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou 
ich pracovných podmienok. 

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, 
ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, 
a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. 

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri 
ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Ďalej nesmie byť mladistvý 
zamestnávaný ani prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické 
a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho 
zdraviu škodlivé. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani 
prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých 
výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných 
osôb. 

Pokiaľ ide o výkon nočnej práce mladistvého zamestnanca, zákaz 
zamestnávania mladistvých mladších ako 16 rokov nočnou prácou, zakotvený v ZP, 
je absolútny a nepripúšťa žiadne výnimky. Výnimočný výkon nočnej práce v rozsahu 
najviac 1 hodinu je možný len za podmienky, ak je to potrebné k výchove na 
povolanie, vykonáva ju zamestnanec starší ako 16 rokov a práca v noci v rozsahu 
jednej hodiny musí nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných 
zmien na denný pracovný čas. 

Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by 
viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia 
mladistvých zamestnancov. 
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 „Slovné spojenie najmenej raz za rok znamená bežný rok predstavujúci 12 za 
sebou idúcich mesiacov. Okrem povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť lekárske 
prehliadky mladistvých zamestnancov, je zamestnávateľ povinný riadiť sa aj 
lekárskymi posudkami pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi. 

 Ak by sa mladistvý zamestnanec odmietol zúčastniť na týchto povinných 
lekárskych vyšetreniach, porušil by tým pracovnú disciplínu.“25 

ZÁVER 

Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť 
prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci, vrátane zabezpečenia prostriedkov 
umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc. 

Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov 
organizáciu práce v noci. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim 
v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce 
a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa 
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25 PODHOREC, I. – POLÁČEK TUREKOVÁ, Z. – PETRÍKOVÁ, L. Repetitórium pracovného práva. Bratislava: 
Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., 2016, s. 64. 
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dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie túto evidenciu v mieste výkonu práce 
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 Ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvého zamestnanca prácou, na 
ktorú získal kvalifikáciu, pretože je jej výkon mladistvým zamestnancom zakázaný 
alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je 
povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto prácu vykonávať, 
poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii. 

Pri nočnej práci je potrebné vziať do úvahy najmä negatívny aspekt na zdravie 
a rodinný život zamestnanca. Človek nemá pravidelný denný režim, vymenený deň 
za noc a naopak. Nasledujú poruchy spánku, vyčerpanosť organizmu. Z vyššie 
uvedeného možno povedať, že zamestnávateľ by mal výkon nočnej práce 
zamestnanca (pokiaľ mu to povaha prevádzky umožňuje) obmedziť na minimum. 
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Abstrakt 

Choroby z povolania sú najvážnejším následkom negatívneho vplyvu pracovného 
prostredia na zdravie zamestnancov. Vymedzením jednotlivých chorôb z povolania 
v právnych predpisoch má zákonodarca v úmysle chrániť zdravie zamestnancov v čo 
najväčšej možnej miere. V tomto príspevku sa autorka zameriava na právnu úpravu 
chorôb z povolania v právnom poriadku Slovenskej republiky a zároveň má v úmysle 
poukázať na jej nedostatky, ktoré spočívajú najmä v dlhodobom podceňovaní 
psychických chorôb a v nemožnosti posudzovať ich ako choroby z povolania.  

Kľúčové slová: 

choroba z povolania, psychické zdravie, ochrana zamestnanca, poruchy spojené so 
stresom 

Abstract 

Occupational diseases are the most serious consequence of the negative impact of the 
work environment on the health of employees. By defining individual occupational 
diseases in legislation, the legislator intends to protect the health of employees as 
much as possible. In this article, the author focuses on the legal regulation of 
occupational diseases in the legislation on the Slovak Republic and also intends to 
point out its shortcomings, which lie mainly in the long-term underestimation of 
mental illness and the impossibility of assessing them as occupational diseases. 
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ÚVOD1 

Kvalita zdravia zamestnancov je nevyhnutným predpokladom pre uspokojivé 
plnenie pracovných úloh. Zdravotný stav a jeho posudzovanie však nesmie byť 
obmedzené len na fyzickú stránku zdravia zamestnanca. Duševné zdravie je rovnako 
dôležité ako to fyzické.  

Choroby z povolania a ich výskyt negatívne ovplyvňuje nielen zamestnancov, 
ale má dopad aj na zamestnávateľov a tým aj na pracovné prostredie ako také. Právna 
úprava chorôb z povolania v prostredí Slovenskej republiky sa však takmer výlučne 
obmedzuje na posudzovanie fyzického zdravia zamestnancov. Vzhľadom na vývoj 
pracovného prostredia a spoločnosti je nevyhnutné, aby sa aj duševné zdravie 
zamestnancov stalo predmetom rovnako dôkladného posudzovania ako fyzické 
zdravie zamestnancov.  

Cieľom tohto príspevku je analyzovať súčasnú právnu úpravu chorôb 
z povolania v prostredí Slovenskej republiky a zároveň poukázať na možnosti 
a spôsoby, akými by bolo možné posudzovať aj psychické poruchy ako poruchy 
z povolania.  

1  CHOROBA Z POVOLANIA 

Svetová zdravotnícka organizácia poukázala už v roku 1985 prostredníctvom 
správy, ktorú vypracovala komisia expertov, na nevyhnutnosť rozlišovania medzi 
chorobou z povolania a chorobou súvisiacou s prácou. Podľa tejto správy, o chorobe 
z povolania môžeme hovoriť vtedy, ak existuje priamy príčinný vzťah medzi 
rizikovým faktorom pôsobiacim na pracovisku a chorobou, zatiaľ čo v prípade 
choroby súvisiacej s prácou tvoria pracovné prostredie, výkon práce a faktory 
pôsobiace na pracovisku len parciálnu časť faktorov, ktoré majú za následok chorobu. 
Choroby súvisiace s prácou sú často označované ako multifaktoriálne ochorenia (z 
ang. multifactorial diseases). 

Choroby z povolania sa teda môžu objaviť len u tých osôb, ktoré sú počas 
vykonávania svojej práce priamo vystavené špecifickému rizikovému faktoru, ktorý 
spôsobuje určitú chorobu.  

Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodná organizácia práce ale aj 
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci svojej činnosti 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku 
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 
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odlišujú choroby z povolania (z ang. occupational diseases) a choroby súvisiace 
s prácou ( z ang. work-related diseases).  

Choroby z povolania sú vo všeobecnosti považované za najzávažnejšie 
poškodenia zdravia, ktoré má za následok rizikový faktor pôsobiaci na pracovisku. 
Tomuto chápaniu zodpovedá aj právna úprava, ktorá v prípade vzniku, resp. 
prepuknutia choroby z povolania ustanovuje určité povinnosti zamestnávateľovi, ale 
zároveň chráni osobu trpiacu chorobou z povolania aj prostredníctvom plnení 
vyplývajúcich zo sociálneho poistenia. Medzinárodné organizácie, ktoré sa zaoberajú 
pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancov, však dlhodobo upozorňujú na 
choroby súvisiace s prácou. Zdôrazňujú, že nimi trpia zamestnanci častejšie a je 
nevyhnutné im venovať patričnú pozornosť.  

2 PRÁVNA ÚPRAVA CHORÔB Z POVOLANIA NA SLOVENSKU 

V právnom poriadku Slovenskej republiky nájdeme definíciu choroby 
z povolania v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „zákon 
o sociálnom poistení“). Ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o sociálnom poistení 
vymedzuje kumulatívne podmienky pre chorobu z povolania: 

 uznanie príslušným špecializovaným pracoviskom; 
 zaradenie v zozname chorôb z povolania, ktorý tvorí prílohu č. 1 zákona 

o sociálnom poistení; 
 vznik choroby z povolania za podmienok uvedených v prílohe č. 1 

zákona o sociálnom poistení; 
 ide o osobu zamestnanca, ktorému vznikla choroba z povolania pri 

plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ich 
plnením, alebo ide o fyzickú osobu, ktorému vznikla choroba 
z povolania pri niektorej z činností uvedených v ust. § 17 ods. 2  zákona 
o sociálnom poistení alebo v priamej súvislosti nimi. 

V prípade, ak sú vyššie uvedené podmienky splnené, zamestnanec, resp. 
fyzická osoba, je uznaná za osobu trpiacu chorobou z povolania. Táto skutočnosť má 
veľký význam v pracovnoprávnych vzťahov a zároveň aj v sociálnopoisťovacích 
vzťahoch.  

V rámci pracovnoprávnych vzťahov sa zamestnancovi, ktorému bola choroba 
z povolania uznaná, poskytuje vyššia úroveň ochrany. Je však nevyhnutné 
pripomenúť, že vyššia ochrana je poskytovaná dokonca aj zamestnancovi, ktorý je 
ohrozený chorobou z povolania.  
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Zákonník práce upravuje v rámci zodpovednostných vzťahov aj zodpovednosť 
zamestnávateľa za škodu pri chorobe z povolania. Na to, aby na strane 
zamestnávateľa vznikla zodpovednosť, musia byť splnené predpoklady vzniku tejto 
zodpovednosti. Prvým predpokladom je existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi 
zamestnávateľom a zamestnancom. V tejto súvislosti je nevyhnutné poukázať na 
skutočnosť, že za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá 
zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením 
v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol 
postihnutý. Druhým predpokladom je existencia choroby z povolania. Tretím 
predpokladom je škodná udalosť alebo vznik škody. V súvislosti s chorobami 
z povolania sa škodou rozumie majetková ujma a nemajetková (nehmotná) ujma. 
Štvrtým predpokladom je príčinná súvislosť medzi chorobou z povolania a vznikom 
škody.  

Existencia, resp. neexistencia choroby z povolania je predovšetkým predmetom 
znaleckého posúdenia.2 Jej existencia sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý 
vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého lekár posudok vypracoval.  

Zamestnávateľ zodpovedá v zmysle Zákonníka práce zamestnancovi za vecnú 
škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s chorobou s chorobou z povolania. Na účely 
ochrany tak zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, je zamestnávateľ podľa zákona 
o sociálnom poistení povinne poistený v rámci úrazového poistenia. Z úrazového 
poistenia vyplýva pre zamestnanca právo na úrazové dávky v prípade, ak mu bude 
choroba z povolania zistená. Zákon o sociálnom poistení obsahuje taxatívny výpočet 
dávok, ktoré sa poskytujú z úrazového poistenia. Ide o úrazový príplatok, úrazovú 
rentu, jednorazové vyrovnanie, pozostalostnú úrazovú rentu, jednorazové 
odškodnenie, pracovnú rehabilitáciu a rehabilitačné, rekvalifikáciu a rekvalifikačné, 
náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a náhradu nákladov spojených 
s liečením alebo s pohrebom.  

3 CHOROBY Z POVOLANIA Z POHĽADU EURÓPSKEJ ÚNIE 

Odporúčanie Európskej Komisie z 19. septembra 2003 o európskom zozname 
chorôb z povolania tvorí základy dokument v oblasti chorôb z povolania. Príloha č. 1 
tohto odporúčania obsahuje zoznam chorôb z povolania, ktorý je rozdelený do piatich 
častí. V prvej časti nájdeme choroby spôsobené konkrétne uvedenými chemickými 
látkami. Druhá čas prílohy č. 1 je venovaná kožných chorobám. V tretej časti sú 
uvedené choroby spôsobené vdychovaním konkrétnych látok a iné choroby dýchacej 

                                                 
2 BARANCOVÁ, H. Pracovné právo. Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2013, s. 483 
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sústavy. Štvrtá časť obsahuje výpočet infekcií a parazitárnych chorôb. V piatej časti 
sú uvedené choroby spôsobené fyzikálnymi faktormi.  

Prílohu č. 2 odporúčania tvorí dodatočný zoznam chorôb, ktoré môžu byť 
chorobami z povolania a ktoré by mali podliehať oznámeniu a potenciálne môžu byť 
zahrnuté do prílohy č. 1.  

Činnosť inštitúcií Európskej únie v oblasti chorôb z povolania však nekončí 
vyššie uvedeným odporúčaním. Táto oblasť tvorí predmet záujmu Európskej agentúry 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len ako „EU-OSHA“) a jej 
významné postavenie je deklarované aj vo vyššie uvedenom odporúčaní. Do rámca 
činnosti EU OSHA patrí najmä zhromažďovanie a poskytovanie informácií 
inštitúciám Európskej únie a členským štátom, s cieľom napomôcť pri formulovaní 
politík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác. V súvislosti s problematikou 
chorôb z povolania plní úlohu akéhosi medzičlánku medzi členskými štátmi a svojou 
činnosť dopomáha k výmene informácií a skúseností medzi nimi s cieľom napomôcť 
k vytvoreniu najvhodnejších a najefektívnejších politík a stratégií pri prevencii 
chorôb z povolania.  

Aj napriek rôznym aktivitám a politikám inštitúcií Európskej únie, európsky 
zoznam chorôb z povolania sa nezaoberá a neobsahuje výpočet chorôb z povolania, 
ktorých pôvodcami môžu byť faktory pôsobiace na psychické zdravie.  

4 PSYCHICKÉ CHOROBY AKO CHOROBY Z POVOLANIA 

Aj napriek skutočnosti, že zamestnanci a pracovné prostredie sú bezpochyby 
zaťažovaní stresom na pracovisku a následky vo forme psychických porúch nie sú 
ničím výnimočným, Európska únia nezaradzuje medzi choroby z povolania žiadnu 
psychickú chorobu alebo chorobu, resp. poruchu vyvolanú stresom.  

Naproti tomu Medzinárodná organizácia práce vo svojom 
odporúčacom zozname chorôb z povolania, ktorý bol revidovaný v roku 2010, zahŕňa 
psychické a behaviorálne poruchy. Patrí tam posttraumatická stresová porucha a iné 
psychické alebo behaviorálne poruchy, pri ktorých je vedecký preukázaná priama 
súvislosť alebo je určená metódami vhodnými podľa vnútroštátnych podmienok 
a praxe, medzi vystavením rizikovým faktorom vyplývajúcim z pracovným činností 
a duševnou alebo behaviorálnou poruchou diagnostikovanou zamestnancovi. 
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4.1 Súčasný stav právneho poriadku Slovenskej republiky 

V druhej časti príspevku sme sa venovali súčasnému právnemu stavu v oblasti 
chorôb z povolania v právnej úprave Slovenskej republiky. Uviedli sme, že 
základným predpisom je zákon o sociálnom poistení, ktorý v prílohe č. 1 obsahuje 
taxatívny výpočet chorôb z povolania. Pri bližšom skúmaní zoznamu môžeme 
konštatovať, že choroby v ňom uvedené sa prejavujú na fyzickom zdraví človeka. Pri 
hľadaní zmienky o psychických chorobách sme nútení konštatovať neúspech.   

Jedinou položkou, ktorá by v teoretickej rovine umožňovala posúdenie 
psychického stavu zamestnanca a prípadne následné konštatovanie choroby 
z povolania, je položka č. 47 zoznamu chorôb z povolania, ktorá znie: Iné poškodenie 
zdravia z práce. Ide o poškodenie zdravia z práce, ktoré nie je ani pracovným úrazom, 
ani chorobou z povolania uvedenou v tomto zozname. Podmienkou vzniku je 
skutočnosť, že pri vykonávaní práce, ktorá je preukázateľne a v porovnateľnej miere 
s inými chorobami z povolania uvedenými v zozname chorôb z povolania v príčinnej 
súvislosti so zisteným poškodením zdravia a táto súvislosť je posúdená 
Celoslovenskou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania.3  

Na základe prieskumu vykonaného Národným inštitútom pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci, ktorý sa zameriaval na posudzovanie syndrómu vyhorenia 
ako choroby z povolania, vyplýva, že na Slovensku v roku 2017 nebol ani jeden 
prípad, ktorý by bol posúdený ako choroba z povolania. Na základe tejto informácie 
si dovoľujeme tvrdiť, že takto formulovaná položka v zozname chorôb z povolania 
nepostačuje na to, aby sa posudzovanie psychického stavu zamestnancov stalo 
rovnako dôležitým ako posudzovanie fyzického zdravia.  

4.2 Právna úprava psychických chorôb z povolania v Holandsku  

Holandsko patrí medzi krajiny, ktoré považujú psychické a behaviorálne 
poruchy za choroby z povolania. Holandské centrum pre choroby z povolania 
(Netherlands Center for Occupational Diseases) považuje za choroby z povolania 
depresiu súvisiacu s prácou a poruchy súvisiace s pracovným stresom, vrátane 
syndrómu vyhorenia.  

Na účely posudzovania týchto chorôb z povolania vytvorilo Holadnské 
centrum pre choroby z povolania vytvorilo pokyny, v ktorých je uvedený klinický 

                                                 
3 Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania je poradným orgánom ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky na posudzovanie chorôb z povolania, ktorý ju zriaďuje podľa ust. § 31d ods. 1 zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej zloženie, 
činnosť a rokovanie je upravené v štatúte, ktorý podlieha schváleniu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.  
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obraz a minimálne expozičné kritéria pre posudzovanie psychických chorôb 
z povolania.  

Podľa týchto pokynov, o depresiu súvisiacu s prácou ide vtedy, ak je depresívna 
porucha alebo ľahká/subklinická depresia spôsobená alebo zhoršená najmä náročnými 
psychologickými podmienkami v práci.4 Depresívna porucha sa diagnostikuje na 
základe anamnézy podľa Diagnostickej a štatistickej príručky o duševných poruchách 
vydanej Americkou psychiatrickou asociáciou. Podľa tejto medzinárodnej 
klasifikácie sa u osoby, ktorá trpí depresívnou poruchou musí prejaviť aspoň päť z 
nasledovných deviatich symptómov: 

 depresívna nálada počas väčšiny dňa, prítomná takmer každý deň, ktorá 
je indikovaná na základe subjektívnych skutočností (napr. pocit smútku, 
prázdnoty, beznádeje) alebo na základe pozorovania okolia (napr. osoba 
sa javí ako smutná, uplakaná). (Poznámka: u detí a dospievajúcich sa 
môže objavovať podráždenosť) 

 výrazne znížený záujem alebo potešenie zo všetkých alebo takmer 
všetkých aktivít väčšinu dňa a takmer každý deň (indikovaná na základe 
subjektívnych skúseností alebo na základe pozorovania okolia) 

 výrazný úbytok na váhe, ktorý nie je následkom diéty alebo zvýšenie 
váhy (napr. zmena váhy o viac ako 5 % v priebehu mesiaca) alebo 
zvýšenie či zníženie chuti do jedla takmer každý deň (poznámka: u detí 
je nevyhnutné počítať so zvýšením váhy) 

 insomnia alebo hyperinsomnia prítomná takmer každý deň 
 psychomotorický nepokoj alebo spomalenie (zníženie výkonu) prítomné 

takmer každý deň (pozorovateľné okolím, nestačí len subjektívny pocit 
nepokoja alebo spomalenia) 

 únava alebo úbytok energie prítomný takmer každý deň 
 pocit bezcennosti alebo prehnanej alebo nevhodnej viny (ktorú si osoba 

môže len namýšľať) prítomný takmer každý deň (nielen 
sebapoškodzovanie alebo obviňovanie sa z choroby)  

 zníženie schopnosti premýšľať, sústrediť sa alebo nerozhodnosť 
prítomná takmer každý deň (indikované na základe subjektívnych 
skúseností alebo na základe pozorovania okolia) 

                                                 
4 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E003. 
Job related depression. 2015. s. 3 
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3 Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania je poradným orgánom ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky na posudzovanie chorôb z povolania, ktorý ju zriaďuje podľa ust. § 31d ods. 1 zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej zloženie, 
činnosť a rokovanie je upravené v štatúte, ktorý podlieha schváleniu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.  
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obraz a minimálne expozičné kritéria pre posudzovanie psychických chorôb 
z povolania.  
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4 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E003. 
Job related depression. 2015. s. 3 
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 časté premýšľanie o smrti (nielen strach zo smrti, časté samovražedné 
myšlienky bez osobitného plánu, pokus o samovraždu alebo plánovanie 
samovraždy.5  

K diagnostikovaniu depresívnej poruchy je nevyhnutné, aby sa aspoň päť 
z vyššie uvedených symptómov prejavovalo u osoby po dobu aspoň dvoch týždňov 
a aby prítomnosť týchto symptómov zároveň odlišovala psychický stav osoby od jej 
predchádzajúceho, zdravého stavu. Zároveň je nevyhnutné, aby aspoň jeden zo 
symptómov bola depresívna nálada alebo strata (zníženie) záujmu.  

Podľa príručky Holandského centra pre choroby z povolania, je nevyhnutné 
vziať do úvahy aj pôsobenie fyzikálnych a chemických faktorov. Zároveň je dôležité 
rozlišovať depresívnu poruchu od syndrómu vyhorenia alebo nervového zrútenia. 
Rozlišovacím kritériom depresívnej poruchy je pretrvávajúca depresívna nálada, 
nedostatok pozitívnych emócií, a depresívne zmýšľanie osoby o sebe samej, o jej 
úspechoch a často o jej minulosti a bezprostrednej budúcnosti. Symptómy silného 
pocit viny, bezcennosti a samovražedné tendencie, sa týkajú výlučne depresívnej 
poruchy a nie sú súladné so syndrómom vyhorenia alebo nervovým zrútením.6 

Medzi najčastejšie psychosociálne rizikové faktory, ktoré podmieňujú 
depresívnu poruchu patrí nedostatok sociálnej podpory, vykonávanie nevhodnej 
práce, nadmerné pracovné zaťaženie, nedostatok vplyvu alebo kontroly nad prácou, 
psychicky náročná práca a stresové udalosti. Depresívnu poruchu môžu podmieňovať 
aj fyzikálne alebo chemické faktory. Najčastejšie ide o nadmerný hluk na pracovisku, 
prácu s olovom a rozpúšťadlami. 

Druhú skupinu psychických chorôb z povolania, pre ktorú Holandské centrum 
pre choroby z povolania vytvorilo príručku, tvoria poruchy súvisiace so stresom na 
pracovisku.  

Diagnostikovať chorobu súvisiacu so stresom na pracovisku je možné vtedy, 
ak sú prítomné symptómy stresovej poruchy a ak je táto porucha spôsobená alebo 
vyvolaná primárne psychologicky náročnými pracovnými podmienkami.7  

Diagnostikovanie choroby súvisiacej s prácou sa vykonáva na základe 
anamnézy. Holandské centrum pre choroby z povolania vychádza z usmernení 

                                                 
5 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. vydanie. Arlington, 
VA: American Psychiatric Association, 2013. s. 160-161 
6 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E003. 
Job related depression. 2015. s. 3 
7 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E002. 
Stress related disorder. 2015. s. 3 
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vytvorených Holandskou spoločnosťou pracovného lekárstva (Netherlands Society 
for Occupational Medicine – NVAB), v ktorých sú poruchy spojené so stresom 
a chronické poruchy súvisiace so stresom (v minulosti uvádzané ako syndróm 
vyhorenia) zoskupené spolu s problémami súvisiacim so stresom pod všeobecným 
pojmom poruchy spojené so stresom.   

Podľa týchto usmernení sa musí u osoby trpiacej poruchou spojenou so stresom 
prejaviť jeden alebo viacero z nasledujúcich úzkostných stavov:  

 malátnosť, apatia 
 pocit preťaženia 
 anhedonia (neschopnosť cítiť radosť, potešenie) 
 pocit bezmocnosti  
 demoralizácia (strata sebavedomia, entuziazmu a nádeje) 
 emočná nestabilita 
 problémy s koncentráciou 
 napätie 
 neustále sústredenie sa na negatívne emócie (zážitky), opakovaná 

analýza negatívnych situácií a ich následkov (z ang. rumination) 
 podráždenosť 
 demotivácia 
 neschopnosť jasne premýšľať8 

Spolu s niektorým z vyššie uvedených úzkostných stavov sa často pri 
poruchách spojených so stresom objavujú aj fyzické problémy, najmä únava, 
problémy so spánkom, bolesti hlavy, bolesť brucha, bolesti svalov a iné.  

Uvedená príručka obsahuje tiež informácie o najčastejšie prítomných 
faktoroch, ktoré môžu podmieňovať vznik alebo rozvoj porúch spojených so stresom. 
Ide najmä o psychologické požiadavky (napr. náročná a mentálne obtiažna práca, 
vysoké alebo rýchle pracovné tempo a podobne), nedostatok vplyvu alebo kontroly 
na vykonávanú prácu, nedostatok spoločenskej podpory zo strany kolegov 
a nadriadených, nedostatok príležitostí na kariérny rast a iné. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, môžeme konštatovať, že pre 
Holandsko je stav a ochrana psychického zdravia (nielen zamestnancov) veľmi 
dôležitá. Tento prístup a záujem má svoje opodstatnenie, najmä keď sa pozrieme 
bližšie na štatistické informácie.  

                                                 
8 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E002. 
Stress related disorder. 2015. s. 3 
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5 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. vydanie. Arlington, 
VA: American Psychiatric Association, 2013. s. 160-161 
6 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E003. 
Job related depression. 2015. s. 3 
7 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E002. 
Stress related disorder. 2015. s. 3 
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8 Netherlands Center for Occupational Diseases: Background document. To accompany Registration Guidelines E002. 
Stress related disorder. 2015. s. 3 
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Holandské centrum pre choroby z povolania uvádza, že v roku 2017 bolo 
registrovaných 4 619 prípadov chorôb z povolania. Psychické choroby pritom tvorili 
až 57 % (2 639) z celkového počtu registrovaných chorôb z povolania, pričom v rámci 
nich mali najväčšie zastúpenie práve poruchy spojené so stresom a syndróm 
vyhorenia. Štatistiky tiež ukazujú, že psychické choroby sa najčastejšie objavujú 
u ľudí, ktorí majú vyššie socioekonomické postavenie.9 

4.3  Stav vo vybraných krajinách Európskej únie 

Podľa dát z roku 2017, je možné psychické poruchy kvalifikovať ako choroby 
z povolania v 9 krajinách. Lotyšsko má v zozname chorôb z povolania explicitne 
zaradený syndróm vyhorenia. Dánska, Estónska, Maďarská a Portugalská právna 
úprava umožňuje kvalifikovať syndróm vyhorenia prostredníctvom tzv. otvorenej 
položky, rovnako ako je tomu na Slovensku. Avšak z týchto krajín, len Dánsko 
skutočne posudzuje psychické poruchy ako choroby z povolania. Najčastejšie ide 
o depresiu, poruchu prispôsobenia a úzkostnú poruchu. Podľa dát z rokov 2005 až 
2015, bolo v Dánsku diagnostikovaných 738 chorôb z povolania, ktoré mali 
psychických pôvod.  

Medzi krajiny, ktoré v právnej úprave nemajú explicitne vymenované choroby 
z povolania patria Holandsko a Švédsko. Aj napriek absencii zoznamu chorôb 
z povolania, bol v týchto krajinách zaznamenaný vysoký počet uznaných psychických 
chorôb z povolania. V Holandsku bolo v roku 2015 uznaných až 1989 prípadov a vo 
Švédsku 329 prípadov.  

Zaujímavými, ba priam až alarmujúcimi, sú štatistické údaje z Veľkej Británie 
za roky 2018 a 2019. Podľa dostupných zdrojov až 602 000 zamestnancov vo Veľkej 
Británii trpí stresom spojeným s prácou, úzkosťou alebo depresiou. Nepriaznivý 
psychický stav zamestnancov vyústil do 12,8 milióna vymeškaných dní v práci.10 
Práve tento údaj by mal pôsobiť na zákonodarcov a zamestnávateľov ako výstraha 
a mal by podmieniť zmenu vo vnímaní významu psychického zdravia zamestnancov.  

ZÁVER 

Syndróm vyhorenia, depresívna porucha a poruchy spojené so stresom na 
pracovisku sa u zamestnancov vyskytujú stále častejšie. Prostredníctvom ich 
posudzovania ako choroby z povolania by bolo možné v širšej miere chrániť duševné 

                                                 
9Statistics on Occupational diseases 2018. Dostupné na internete 
https://www.occupationaldiseases.nl/content/statistics-occupational-diseases-2018 
10 Health and Safety Executive: Health and safety at work: Summary statistics for Great Britain 2019. Health and 
Safety Executive. 2019. s. 4 
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zdravie zamestnancov, ktoré je v súčasnosti v prostredí Slovenskej republiky stále 
podceňované a nie je mu venovaná dostatočná pozornosť.  

Posudzovanie duševného zdravia zamestnancov je náročnejšie, a to najmä 
z dôvodu, že psychické problémy sú najmä záležitosťou subjektívneho pocitu 
zamestnanca. Avšak na základe skúsenosti vybraných členských štátov Európskej 
únie môžeme povedať, že existujú možnosti ako objektívne posudzovať stav 
psychického zdravia zamestnancov. Práve právna úprava Holandska a vnímanie 
psychických porúch ako chorôb z povolania, by mohlo byť vhodnou inšpiráciou pre 
zákonodarcu na Slovensku.  

Explicitné zaradenie psychických porúch medzi choroby z povolania by mohlo 
pomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu zamestnancov, a to najmä tým, že 
zamestnávatelia by boli nepriamo nútení prijímať opatrenia na predchádzanie ich 
vzniku rovnako, ako je tomu v prípade fyzických chorôb z povolania. Zároveň je 
nevyhnutné poukázať aj na skutočnosť, že z priaznivého stavu psychického zdravia 
zamestnancov prosperujú zamestnávatelia a tým aj národná ekonomika.  
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ZÁVER 

Syndróm vyhorenia, depresívna porucha a poruchy spojené so stresom na 
pracovisku sa u zamestnancov vyskytujú stále častejšie. Prostredníctvom ich 
posudzovania ako choroby z povolania by bolo možné v širšej miere chrániť duševné 

                                                 
9Statistics on Occupational diseases 2018. Dostupné na internete 
https://www.occupationaldiseases.nl/content/statistics-occupational-diseases-2018 
10 Health and Safety Executive: Health and safety at work: Summary statistics for Great Britain 2019. Health and 
Safety Executive. 2019. s. 4 
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zdravie zamestnancov, ktoré je v súčasnosti v prostredí Slovenskej republiky stále 
podceňované a nie je mu venovaná dostatočná pozornosť.  

Posudzovanie duševného zdravia zamestnancov je náročnejšie, a to najmä 
z dôvodu, že psychické problémy sú najmä záležitosťou subjektívneho pocitu 
zamestnanca. Avšak na základe skúsenosti vybraných členských štátov Európskej 
únie môžeme povedať, že existujú možnosti ako objektívne posudzovať stav 
psychického zdravia zamestnancov. Práve právna úprava Holandska a vnímanie 
psychických porúch ako chorôb z povolania, by mohlo byť vhodnou inšpiráciou pre 
zákonodarcu na Slovensku.  

Explicitné zaradenie psychických porúch medzi choroby z povolania by mohlo 
pomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu zamestnancov, a to najmä tým, že 
zamestnávatelia by boli nepriamo nútení prijímať opatrenia na predchádzanie ich 
vzniku rovnako, ako je tomu v prípade fyzických chorôb z povolania. Zároveň je 
nevyhnutné poukázať aj na skutočnosť, že z priaznivého stavu psychického zdravia 
zamestnancov prosperujú zamestnávatelia a tým aj národná ekonomika.  
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Abstrakt 

Predkladaný vedecký príspevok sa zaoberá  dopadmi prijímaných preventívnych 
opatrení proti šíreniu koronavírusu na oblasť individuálnych pracovnoprávnych 
vzťahov, konkrétne analýzou možných dôsledkov prijatého opatrenia, ktorým sa 
pozastavilo posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu. Cieľom 
príspevku je poukázať na negatívne právne aspekty, ktoré možno pri realizácii tohto 
opatrenia v praxi očakávať najmä v oblasti zodpovednostných pracovnoprávnych 
vzťahov. Autori konštatujú, že prijaté opatrenie neprimerane zasahuje do práva na 
ochranu zdravia zamestnanca pri práci ako slabšej strany pracovnoprávneho vzťahu 
a môže bezprostredne ohroziť rovnako záujem zamestnávateľa na plnení obligatórne 
stanovených povinností. 

Kľúčové slová: 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, 
preventívne lekárske prehliadky, COVID-19, korona vírus, zamestnanec 

Abstract 

The present scientific paper addresses the effects of the preventive measures, adopted 
to halt the spread of coronavirus, on the area of individual employment relations, 
specifically the analysis of possible consequences of the adopted measure, which 
suspended the execution of the employees' fitness for work assessment in terms of 
their health. The aim of the paper is to point out the negative legal aspects that can be 
expected in the implementation of this measure in practice, especially in the field of 
responsible employment relations. The authors state that the adopted measure 

                                                 
1 Vedecký príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu APVV-16-0002 „Duševné zdravie na 
pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.” 
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disproportionately interferes with the right to protection of the employee's health at 
work, which is the right of a weaker party to the employment relationship, in addition 
to directly weakening the employer's incentive to comply with performance of their 
obligatory duties. 

Key words: 

safety and health protection at work, assessment of medical fitness for work, 
preventive medical examinations, COVID-19, corona virus, employee 

ÚVOD 

Dňa 27. marca 2020 Vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 174 k 
opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie 
ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území 
Slovenskej republiky. V bode A.10 citovaného uznesenia uložila ministrovi 
zdravotníctva v spolupráci s hlavným hygienikom SR a ministrom práce, sociálnych 
vecí a rodiny prijať opatrenie, v ktorom sa stanovia podmienky pre obmedzený výkon 
lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e zákona č 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane zdravia). 
V nadväznosti na uznesenie a potrebu vykonania v ňom prijatých opatrení bol prijatý 
zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon o mimoriadnych opatreniach), 
ktorý nadobudol účinnosť 6. apríla 2020. Sledujúc účel protiepidemiologických 
opatrení minimalizovať nutnosť zhromažďovania sa, zastavilo sa vykonávanie 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u fyzických osôb 
nachádzajúcich sa v právnom postavení zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Zákonom o mimoriadnych opatreniach sa doplnili do ustanovenia § 30e zákona 
o ochrane zdravia odseky 19 až 22, podľa ktorých sa v čase krízovej situácie2 
neposudzuje zdravotná spôsobilosti u: 

 zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo 
štvrtej kategórie; zamestnanca pri opakovanom výskyte choroby z 
povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku; zamestnanca, 
ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis; 
zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej 

                                                 
2 T. j. v čase výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného 
zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 
republiky. 
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kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť 
mesiacov zo zdravotných dôvodov, 

 fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a 
ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej 
kategórie; alebo ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný 
predpis a  

 fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, na výkon prác 
zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo ak jej 
zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.   

  Výnimku predstavuje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu u 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom 
ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej 
nákazy. U tejto kategórie pracovníkov sa posúdenie zdravotnej spôsobilosti vykonáva 
aj v čase krízovej situácie. 

  Predkladaný vedecký príspevok popisuje prípadné negatívne dôsledky, ktoré 
môže spôsobiť pozastavenie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu 
u zamestnancov v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Máme za to, že tieto dôsledky 
neboli navrhovateľom zákona o mimoriadnych opatreniach predvídané, resp. 
dôležitosť týchto dôsledkov bola vzatá na ľahkú váhu pod prizmou uprednostnenia 
preventívnych účinkov opatrení prijímaných proti šíreniu korona vírusu. 

1  OPODSTATNENOSŤ POSUDZOVANIA ZDRAVOTNEJ 
SPÔSOBILOSTI ZAMESTNANCOV 

Podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ v záujme 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, povinný zaraďovať 
zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné 
predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali 
práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich 
zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné 
predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.3  

                                                 
3 Pozri aj HORECKÝ, J. BOZP - Tvrdé jádro pracovního práva. In Jaroslav Stránský et al. (eds.) Pracovní právo 2018 
náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. 
Brno: Mararykova Univerzita, 2019. s. 68. 
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predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali 
práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich 
zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné 
predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.3  

                                                 
3 Pozri aj HORECKÝ, J. BOZP - Tvrdé jádro pracovního práva. In Jaroslav Stránský et al. (eds.) Pracovní právo 2018 
náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. 
Brno: Mararykova Univerzita, 2019. s. 68. 
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Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe 
hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a 
výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Povinné lekárske 
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zamestnávateľ zabezpečuje pre 
zamestnanca, ktorý vykonáva:  

 rizikovú prácu (zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie);  
 prácu, pri ktorej sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných 

predpisov; 
 tú istú prácu, pri ktorej sa opakovane vyskytla choroba z povolania na 

tom istom pracovisku; 
 prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej 

kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo 
zdravotných dôvodov.4 

 Frekvencia vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok závisí od ich 
typu.5 Vstupné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb 
uchádzajúcich sa o zamestnanie sa vykonávajú pred nástupom do práce. Periodické 
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí vykonávajú 
prácu zaradenú do tretej kategórie sa vykonávajú jedenkrát za dva roky, ak 
vykonávajú prácu zaradenú do štvrtej kategórie, tak jedenkrát ročne alebo podľa 
frekvencie určenej v osobitnom predpise, resp. pred každou zmenou pracovného 
zaradenia (napr. u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A). 
Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka sa vykoná, ak tak nariadi orgán 
verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár pracovnej zdravotnej služby. Výstupné 
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa realizujú pri skončení 
pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zo zdravotných 
dôvodov.6 A napokon, po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého 
vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, sa 
vykonáva následná lekárska preventívna prehliadka. 

Účel sledovaný výkonom lekárskych preventívnych prehliadok je zrejmý. 
Vstupné lekárske prehliadky sú zamerané na zisťovanie ochorení a klinicky sa 
neprejavujúcich, ale zistiteľných príznakov ochorení, ktoré by mohli byť pri výkone 

                                                 
4 ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. zväzok. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2019, s. 1303 a nasl. 
5 HORECKÝ, J., HALÍŘ, J., SMEJKAL, M., STRÁNSKÝ, J., HAVLOVÁ, J., KADLUBIEC, V., GALVAS, M., 
MACHÁLEK P. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018.s.  68-84. 
6 OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie zamestnancov. 
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2018, s. 289-305. 
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konkrétnej práce zdravotnou kontraindikáciou. Periodické lekárske preventívne 
prehliadky slúžia na pravidelné a priebežné sledovanie a hodnotenie stavu 
zamestnanca, ako aj na zistenie zmeny jeho stavu v súvislosti so zdravotnou 
náročnosťou vykonávanej práce. Výstupné lekárske preventívne prehliadky zisťujú 
stav cieľových orgánov podľa konkrétneho faktora pracovného prostredia, ktorého 
vplyvu bol zamestnanec pri práci vystavený.7 Zdravotná spôsobilosť zamestnancov 
na prácu sa teda posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom práce 
a pracovného prostredia, teda faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce, a vo vzťahu 
k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva a ich účelom je objektívne 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prideľovanú prácu. 
Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné 
včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a 
zabrániť tak prípadnému vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s 
prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z 
najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia 
zamestnancov, pravé preto, že sú zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu 
konkrétneho zamestnanca v reálnom čase a na vyšetrenie tých systémov ľudského 
tela, ktoré môžu byť poškodené jedným zo škodlivých faktorov práce a pracovného 
prostredia.8 

Z vyššie uvedeného právneho výkladu k relevancii a potrebe vykonávania 
lekárskych prehliadok v reálnom čase a v zákonom stanovenej frekvencii s ohľadom 
na primárnu ochranu zdravia zamestnancov je zrejmé, že akýkoľvek zásah do tohto 
systému ochrany života a zdravia zamestnancov musí byť realizovaný citlivo a so 
zohľadnením všetkých súvisiacich okolností, a to najmä, ale nielen, viažucich sa 
vzniku pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa za vznik škody pri 
pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, ktorá má objektívny charakter.9 

2 PRACOVNOPRÁVNE DÔSLEDKY POZASTAVENIA 
POSUDZOVANIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU 

Ako sme už v úvode uviedli zákon o mimoriadnych opatreniach zastavil výkon 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov (až na výnimku zdravotníckych 
pracovníkov v tzv. prvej línii) v čase krízovej situácie. Toto opatrenie bolo 
zdôvodnené tak, že celospoločenské preventívne opatrenia majú prioritu pred 
vykonávaním lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pred 
                                                 
7 Bližšie k druhom lekárskych preventívnych prehliadok k práci: ONDREJKOVÁ, Ľ. Pracovná zdravotná služby pre 
zamestnávateľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s.47-49. 
8 Pozri aj: SEILEROVÁ, M. Ochrana zdravia pedagogických zamestnancov a ich zdravotná spôsobilosť. In Sine 
amicitia vitam est nullam: pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 190-211. 
9 DOLOBÁČ, M., SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. 1. vyd. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 66- 67. 



 

242 
 

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe 
hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a 
výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Povinné lekárske 
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zamestnávateľ zabezpečuje pre 
zamestnanca, ktorý vykonáva:  

 rizikovú prácu (zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie);  
 prácu, pri ktorej sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných 

predpisov; 
 tú istú prácu, pri ktorej sa opakovane vyskytla choroba z povolania na 

tom istom pracovisku; 
 prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej 

kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo 
zdravotných dôvodov.4 

 Frekvencia vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok závisí od ich 
typu.5 Vstupné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb 
uchádzajúcich sa o zamestnanie sa vykonávajú pred nástupom do práce. Periodické 
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí vykonávajú 
prácu zaradenú do tretej kategórie sa vykonávajú jedenkrát za dva roky, ak 
vykonávajú prácu zaradenú do štvrtej kategórie, tak jedenkrát ročne alebo podľa 
frekvencie určenej v osobitnom predpise, resp. pred každou zmenou pracovného 
zaradenia (napr. u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A). 
Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka sa vykoná, ak tak nariadi orgán 
verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár pracovnej zdravotnej služby. Výstupné 
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa realizujú pri skončení 
pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zo zdravotných 
dôvodov.6 A napokon, po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého 
vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, sa 
vykonáva následná lekárska preventívna prehliadka. 

Účel sledovaný výkonom lekárskych preventívnych prehliadok je zrejmý. 
Vstupné lekárske prehliadky sú zamerané na zisťovanie ochorení a klinicky sa 
neprejavujúcich, ale zistiteľných príznakov ochorení, ktoré by mohli byť pri výkone 

                                                 
4 ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kol. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. I. zväzok. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2019, s. 1303 a nasl. 
5 HORECKÝ, J., HALÍŘ, J., SMEJKAL, M., STRÁNSKÝ, J., HAVLOVÁ, J., KADLUBIEC, V., GALVAS, M., 
MACHÁLEK P. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018.s.  68-84. 
6 OLŠOVSKÁ, A. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť. In Starostlivosť o zdravie zamestnancov. 
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2018, s. 289-305. 
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konkrétnej práce zdravotnou kontraindikáciou. Periodické lekárske preventívne 
prehliadky slúžia na pravidelné a priebežné sledovanie a hodnotenie stavu 
zamestnanca, ako aj na zistenie zmeny jeho stavu v súvislosti so zdravotnou 
náročnosťou vykonávanej práce. Výstupné lekárske preventívne prehliadky zisťujú 
stav cieľových orgánov podľa konkrétneho faktora pracovného prostredia, ktorého 
vplyvu bol zamestnanec pri práci vystavený.7 Zdravotná spôsobilosť zamestnancov 
na prácu sa teda posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom práce 
a pracovného prostredia, teda faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce, a vo vzťahu 
k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva a ich účelom je objektívne 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prideľovanú prácu. 
Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné 
včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a 
zabrániť tak prípadnému vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s 
prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z 
najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia 
zamestnancov, pravé preto, že sú zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu 
konkrétneho zamestnanca v reálnom čase a na vyšetrenie tých systémov ľudského 
tela, ktoré môžu byť poškodené jedným zo škodlivých faktorov práce a pracovného 
prostredia.8 

Z vyššie uvedeného právneho výkladu k relevancii a potrebe vykonávania 
lekárskych prehliadok v reálnom čase a v zákonom stanovenej frekvencii s ohľadom 
na primárnu ochranu zdravia zamestnancov je zrejmé, že akýkoľvek zásah do tohto 
systému ochrany života a zdravia zamestnancov musí byť realizovaný citlivo a so 
zohľadnením všetkých súvisiacich okolností, a to najmä, ale nielen, viažucich sa 
vzniku pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa za vznik škody pri 
pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, ktorá má objektívny charakter.9 

2 PRACOVNOPRÁVNE DÔSLEDKY POZASTAVENIA 
POSUDZOVANIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU 

Ako sme už v úvode uviedli zákon o mimoriadnych opatreniach zastavil výkon 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov (až na výnimku zdravotníckych 
pracovníkov v tzv. prvej línii) v čase krízovej situácie. Toto opatrenie bolo 
zdôvodnené tak, že celospoločenské preventívne opatrenia majú prioritu pred 
vykonávaním lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pred 
                                                 
7 Bližšie k druhom lekárskych preventívnych prehliadok k práci: ONDREJKOVÁ, Ľ. Pracovná zdravotná služby pre 
zamestnávateľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s.47-49. 
8 Pozri aj: SEILEROVÁ, M. Ochrana zdravia pedagogických zamestnancov a ich zdravotná spôsobilosť. In Sine 
amicitia vitam est nullam: pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 190-211. 
9 DOLOBÁČ, M., SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku. 1. vyd. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 66- 67. 
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dodržaním legislatívne určenej frekvencie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na 
prácu.10 Takéto zdôvodnenie považujeme prinajmenšom za diskutabilné. Máme za to, 
že prijaté opatrenie poškodzuje samotných zamestnancov i oprávnené záujmy 
zamestnávateľa. 

Novoprijaté ust. § 30e ods. 21 písm. a) zákona o ochrane zdravia ustanovuje, 
že v čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá 
sa uchádza o zamestnanie, nahrádza jej čestným vyhlásením.11 Súčasne podľa ods. 22 
citovaného ustanovenia musí byť čestné vyhlásenie nahradené posúdením zdravotnej 
spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie. Pozastavuje 
sa teda povinnosť fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie na výkon prác 
zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo o také zamestnanie, 
v ktorom sa jej zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitného predpisu, podrobiť 
sa vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Tento druh 
preventívnej lekárskej prehliadky bude fyzická osoba povinná absolvovať v lehote 90 
dní od skončenia krízovej situácie. Zamestnávateľ sa dostáva do mimoriadne neistej 
situácie, keď má na prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie rizika prijať osobu, 
ktorá je zdravotne spôsobilá na takúto prácu len podľa vlastného (neodborného 
a subjektívneho) posúdenia deklarovaného v čestnom vyhlásení. Je navyše otázne, 
kedy čestné vyhlásenie bude nahradené posúdením zdravotnej spôsobilosti, keďže 
krízová situácia stále trvá a jej skončenie nemožno momentálne predvídať.  

Na skončenie krízovej situácie musí zamestnávateľ čakať aj v prípade, ak 
vystane potreba posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnanca podľa 
§ 30e ods. 1 písm. a) zákona o ochrane zdravia, t. j. zamestnanca, ktorý vykonáva 
prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie; zamestnanca pri 
opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom 
pracovisku; zamestnanca, ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný 
predpis; zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej 
kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov 
zo zdravotných dôvodov. Výkon povinných periodických, výstupných aj následných 
preventívnych lekárskych prehliadok sa v čase krízovej situácie pozastavuje, ale na 
rozdiel od zabezpečenia vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky, je povinnosťou 
zamestnávateľa tieto prehliadky realizovať bezodkladne po skončení krízovej situácie 
(ust. § 30 ods. 1 písm. f) v spojitosti s § 30 ods. 11 zákona o ochrane zdravia). 

                                                 
10 Z dôvodovej správy k zákonu o mimoriadnych opatreniach. Dostupná na www.epi.sk. 
11 Obdobne sa podľa § 30e ods. 21 písm. b) zákona o ochrane zdravia čestným vyhlásením nahrádza potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a 
uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Vzory oboch čestných vyhlásení sú uvedené v prílohách zákona o ochrane 
verejného zdravia. 
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Nepredvídateľnosť dĺžky trvania krízovej situácie a tomu zodpovedajúce 
trvanie odkladu výkonu preventívnych lekárskych prehliadok podľa nášho názoru 
neprimerane zasahuje do práva na ochranu zdravia zamestnanca pri práci. Ak by 
krízová situácia trvala viac ako šesť kalendárnych mesiacov, v prípade výkonu prác 
zaradených do štvrtej kategórie rizika to predstavuje uplynutie polovice obdobia do 
ďalšej preventívnej lekárskej prehliadky. Teda zamestnanec, ktorý pracuje v 
najrizikovejšom pracovnom prostredí s faktormi pracovného prostredia, ktoré sú 
spôsobilé mu poškodiť zdravie v priebehu niekoľkých týždňov a mesiacov, bude mať 
na základe administratívneho opatrenia, ktoré sa ho možno ani nedotýka, zásadne 
zvýšené riziko neodvratného poškodenia zdravia. Musíme si totiž uvedomiť, že 
vyhlásenie núdzového stavu a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o 
uzatvorení konkrétnych prevádzok, či ukončení činností zamestnávateľov, sa nekryjú 
s reálnym ukončením činnosti a uzatvorení prevádzok všetkých zamestnávateľov v 
Slovenskej republike, t. j. paušálny odklad preventívnych lekárskych prehliadok je 
pre mnohých zamestnávateľov irelevantný a skôr škodlivý. Rovnako vyhlásenie 
núdzového stavu nemá za následok zatvorenie všetkých prevádzok zamestnávateľov, 
či ukončenia ich činností, dokonca niektorí z nich dosahujú ešte vyššie výrobné a 
pracovné tempo v porovnaní so stavom pred krízou spôsobeným korona vírusom. 
Rozhodnutie o nevykonávaní preventívnych lekárskych prehliadok pri zohľadnení 
skutkového stavu, že títo zamestnávatelia neprerušili pracovný proces, v ktorom sa 
navyše združujú zamestnanci, sa nielenže míňa účinkom, ale nemá logické 
odôvodnenie. Na jednej strane nevadí, že zamestnanci sa aj napriek vyhláseniu 
núdzového stavu stretávajú pri výkone práce, na druhej strane, ale najvýznamnejší 
prvok ich pracovnoprávnej ochrany v podobe pravidelného posúdenia ich 
zdravotného stavu je de facto na neurčito odložený. 

Ďalší problémový rozmer, a omnoho zásadnejší súvisí s ignoranciou závažnosti 
faktorov pracovného prostredia na ochranu života a zdravia zamestnanca, pričom 
absolútne neprišlo k posúdeniu primeranosti daného opatrenia vo vzťahu k záujmu v 
podobe ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci. Je rozdiel v ohrození zdravia 
zamestnanca pri prácach v prvej kategórii rizika a pri prácach v štvrtej kategórii. Sme 
naklonení uznať prednosť celospoločenských preventívnych opatrení na zabránenie 
šírenia korona vírusu pred individuálnym záujmom zamestnanca na ochranu života 
a zdravia, ak vykonáva prácu v prvej alebo druhej kategórii rizika, vzhľadom na to, 
že pri týchto prácach nie je vplyvom pôsobenia faktorov práce a pracovného 
prostredia riziko, že by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia (napríklad pomocný 
pracovník v administratíve) alebo v druhej kategórii rizika, pri ktorých síce riziko, že 
by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia hrozí, no zároveň nie sú prekročené žiadne 
limity stanovené osobitnými predpismi. V prípade prác zaradených do tretej a štvrtej 
kategórie rizika ide o práce, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zdravia aj napriek 
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dodržaním legislatívne určenej frekvencie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na 
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preventívnej lekárskej prehliadky bude fyzická osoba povinná absolvovať v lehote 90 
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10 Z dôvodovej správy k zákonu o mimoriadnych opatreniach. Dostupná na www.epi.sk. 
11 Obdobne sa podľa § 30e ods. 21 písm. b) zákona o ochrane zdravia čestným vyhlásením nahrádza potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a 
uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Vzory oboch čestných vyhlásení sú uvedené v prílohách zákona o ochrane 
verejného zdravia. 
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tomu, že sú vykonané preventívne opatrenia na zníženie rizika (napríklad baník, či 
tunelár). Túto premisu podporuje aj spomínaná frekvencia preventívnych lekárskych 
prehliadok, napr. pri štvrtej kategórii rizika práce, kde sa vyžaduje obligatórna 
povinnosť podstúpiť preventívnu lekársku prehliadku najmenej jedenkrát ročne. 
Pozastavenie výkonu týchto preventívnych lekárskych prehliadok tak ide zjavne proti 
všeobecnému a imanentnému záujmu ochrany života a zdravia zamestnanca pri 
výkone práce, pričom neuskutočnenie preventívnej lekárskej prehliadky pri tretej 
kategórii rizika, ale najmä štvrtej kategórii rizika, nemôže byť ospravedlnené ani 
prijatým preventívnym protiepidemiologickým opatrením. 

Odloženie lekárskych prehliadok má negatívny dopad na ochranu zdravia 
zamestnancov pri výkone vymedzenej pracovnej činnosti (napr. práca pod napätím, 
nočná práca, práca vo výškach a pod.). Medzi primárne zdravotné riziká nočnej práce 
podľa § 98 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
(ďalej len Zákonník práce), ktoré vyplynuli z mnohých medzinárodných lekárskych 
výskumov, patrí najmä narušenie prirodzeného cirkadiálneho (biologického) rytmu 
zamestnanca. Z tohto narušenia prirodzeného biologického rytmu striedania noci a 
dňa vzniká chronická spánková deprivácia, ktorá môže viesť následne k vzniku 
mnohých fyzických a psychických porúch a chorôb. Nočná práca navyše znižuje 
funkcie imunitného systému človeka, prispieva k vzniku cukrovky 2. typu, podieľa sa 
na cievnych a srdcových chorobách, nástupe obezity ako aj vzniku depresie a iných 
psychických ochorení.12 Výkon nočnej práce bol dokonca novelizáciou právnej 
úpravy v roku 2007 klasifikovaný ako potenciálny karcinogénny faktor. Ak by napr. 
u zamestnanca prišlo k nevoľnosti v dôsledku  nedostatku spánku a spôsobil by si úraz 
hlavy, tento by bol posúdený ako pracovný úraz. Kľúčovou paradigmou lekárskej 
prehliadky pre výkon nočnej práce je tak objektívne posúdenie, či zamestnanec pred 
jej výkonom, resp. pri jej výkone je zdravotne spôsobilý na výkon nočnej práce13 a 
jej odloženie v uvedenom prípade má zásadný vplyv na ochranu jeho života a zdravia. 
Uvedené platí o to viac, ak počas momentálneho obdobia prichádza k zvýšenej 
potrebe práce napr. potravinárstvo, výroba spotrebných produktov, hygienických 
produktov a pod. Primárne zaťaženie týchto zamestnancov je v porovnaní s obdobím 
pred krízovou situáciou ešte väčšie a odloženie preventívnych lekárskych prehliadok 
má tak omnoho intenzívnejšie negatívne dopady.  

Prípadný odklad preventívnej lekárskej prehliadky môže mať zásadný dopad 
na oblasť pracovnoprávnych zodpovednostných vzťahov, kedy je takýto zamestnanec 
vystavený riziku spôsobenia poškodenia zdravia sebe alebo ostatným zamestnancom, 
                                                 
12 JAVORČEK, M. Názor: Zákaz nočnej práce alebo ak chcete zomrieť mladý a v samote, pracujte v nočných 
zmenách! [online] [cit. 2020-04-20]. Dostupné tu: https://svls.sk/nazor-zakaz-nocnej-prace-alebo-ak-chcete-zomriet-
mlady-a-v-samote-pracujte-v-nocnych-zmenach/.  
13 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2017, s. 1059 a nasl. 
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či prípadného poškodenia majetku zamestnávateľa. Ak príde napríklad k 
absolvovaniu preventívnej lekárskej prehliadky zamestnanca v dodatočnom termíne, 
napríklad 6 mesiacov po okamihu, kedy ju mal v zmysle pôvodnej právnej úpravy 
podstúpiť a zistí sa u neho poškodenie zdravia, ktoré bude viesť k priznaniu choroby 
z povolania, kto bude zodpovedať za toto poškodenie zdravia zamestnanca? V zmysle 
§ 196 ods. 4 Zákonníka práce zodpovedá za škodu spôsobenú zamestnancovi v 
podobe choroby z povolania zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval 
naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká 
choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Keďže v danom prípade ide o objektívny 
charakter zodpovednosti zamestnávateľa, zodpovedá zamestnávateľ za túto škodu aj 
vtedy, keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti 
nezbaví z dôvodov obsiahnutých v ustanovení § 196 Zákonníka práce. Zamestnávateľ 
tak síce môže dôvodiť zákonnou možnosťou odloženia preventívnej lekárskej 
prehliadky v zmysle zákona o mimoriadnych opatreniach, na vzniku jeho 
zodpovednosti to však nič nemení. Identifikácia vinníkov a porazených je ale 
komplikovaná. Musíme totiž zohľadniť predpoklad, že ak by zamestnanec podstúpil 
lekársku prehliadku v čase, kedy ju podľa pôvodnej právnej úpravy podstúpiť mal, 
mohlo prísť k zisteniu poškodenia jeho zdravia vo fáze, ktorú by predstavovalo len 
ohrozenie chorobou z povolania. Prerušenie výkonu práce v pracovných 
podmienkach, ktoré ju vyvolávajú a preradenie zamestnanca na výkon inej práce bez 
rizikového faktora pracovného prostredia so súčasne správne nasadenou lekárskou 
terapiou by mohlo viesť k preventívnemu účinku v tom zmysle, že by sa u 
zamestnanca choroba z povolania nerozvinula. Osobitne takéto riziko hrozí v 
prípadoch, kedy pôjde o práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, kde môže byť 
poškodenie zdravia fatálne so zásadným dopadom na ďalšiu možnosť spoločenského 
uplatnenia zamestnanca. Prečo by mal v takomto prípade niesť objektívnu 
zodpovednosť zamestnávateľ a zamestnanec mať poškodené zdravie? Zamestnávateľ 
sa totiž v zmysle § 196 Zákonníka práce nevie vyviniť zo vzniku tejto zodpovednosti, 
keďže uvedený dôvod nenapĺňa subjektívne konanie zamestnanca ako zákonom 
predvídané liberačné dôvody podľa ustanovenia 196 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, 
a to ani sčasti. Najbežnejšie poškodenie zdravia zamestnanca pri klasickom výrobnom 
procese v podobe montážnych prác predstavuje dlhodobé jednostranné nadmerné 
zaťaženie určitých častí tela, ktorým by sa dalo predísť preradením zamestnanca na 
inú prácu alebo jeho zvýšenou rotáciou, ak by sa zistilo lekárskou prehliadkou 
ohrozenie zo vzniku choroby z povolania. Toto zistenie je pozastavením výkonu 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti a teda odložením lekárskych prehliadok 
oddialené. Je diskutabilné, či preventívny účel prijatého protiepidemiologického 
opatrenia je natoľko prioritný ako sa deklaruje v dôvodovej správe k zákonu 
o mimoriadnych opatreniach.  
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12 JAVORČEK, M. Názor: Zákaz nočnej práce alebo ak chcete zomrieť mladý a v samote, pracujte v nočných 
zmenách! [online] [cit. 2020-04-20]. Dostupné tu: https://svls.sk/nazor-zakaz-nocnej-prace-alebo-ak-chcete-zomriet-
mlady-a-v-samote-pracujte-v-nocnych-zmenach/.  
13 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2017, s. 1059 a nasl. 
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či prípadného poškodenia majetku zamestnávateľa. Ak príde napríklad k 
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o mimoriadnych opatreniach.  
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Napokon si dovolíme ešte jednu poznámku, ktorá súvisí s praktickým 
rozmerom uskutočňovania posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu 
a neúčelnosťou prijatého opatrenia, najmä pri prácach zaradených do tretej a štvrtej 
kategórie rizika. Zamestnávatelia majú v týchto prípadoch zazmluvnené vlastné 
pracovné zdravotné služby, ktoré vykonávajú preventívne lekárske prehliadky vo 
vlastných priestoroch zdravotníckych zariadení, s kontrolou pohybu všetkých osôb a 
s vylúčením širokej verejnosti. Preventívne lekárske prehliadky sú realizované v 
stanovených časoch, teda sa u lekárov v podstate nečaká a zamestnanci sa 
nezhromažďujú vo väčších skupinách. Zamestnávateľ má  zjavne možnosť splniť 
prísne epidemiologické opatrenia a súčasne zabezpečiť v zmysle vyššie uvedených 
právnych predpisov posúdenie zdravotného stavu zamestnanca v zákonom určených 
lehotách. Neprimeranosť odloženia preventívnej lekárskej prehliadky zamestnanca 
zaradeného do štvrtej kategórie rizika je podľa nášho názoru zreteľná a prijaté 
protiepidemiologické opatrenie neprevyšuje záujem zamestnanca na ochrane 
vlastného života a zdravia.    

ZÁVER 

Zákon o mimoriadnych opatreniach zastavil výkon posudzovania zdravotnej 
spôsobilosti zamestnancov (až na výnimku zdravotníckych pracovníkov v tzv. prvej 
línii) v čase krízovej situácie. Toto opatrenie bolo zdôvodnené tak, že celospoločenské 
preventívne opatrenia majú prioritu pred vykonávaním lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci a pred dodržaním legislatívne určenej frekvencie 
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu. Takéto zdôvodnenie považujeme za 
diskutabilné. Podľa nášho názoru prijaté opatrenie neprimerane zasahuje do práva na 
ochranu zdravia zamestnanca pri práci z viacerých dôvodov. Vzhľadom na to, že je 
nemožné predvídať koľko bude trvať krízová situácia, je neisté na ako dlho je 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zastavené. Nie všetky prevádzky sú v čase 
krízovej situácie zatvorené, ale práve naopak, v niektorých prevádzkach sa výrobný 
proces zintenzívňuje, aby sa pokryli špecifické potreby obyvateľstva v tomto čase, čo 
je rizikový faktor pre ohrozenie zdravia zamestnanca. Oddialenie posúdenia 
zdravotnej spôsobilosti na prácu môže zapríčiniť chorobu z povolania, namiesto jej 
miernejšieho dôsledku v podobe ohrozenia takouto chorobou, ak by sa preventívna 
lekárska prehliadka uskutočnila v reálnom čase. A v neposlednom rade, spôsob akým 
je výkon posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu zabezpečený (zazmluvnené 
pracovné zdravotné služby s vlastnými ambulanciami, objednanie zamestnanca na 
konkrétny čas posúdenia) indikuje možnosť rešpektovania protiepidemiologických 
opatrení. Zamestnanci sa pri výkone posudzovania zdravotnej spôsobilosti 
nekontrolovane nezhromažďujú. Na základe uvedeného máme za to, že prijaté 
opatrenie poškodzuje samotných zamestnancov i oprávnené záujmy zamestnávateľa. 
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Abstrakt 

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout komplexnější vhled do problematiky postavení 
zaměstnavatele v českém právním řádu, a to z hlediska jeho práv a povinností ve 
vztahu ke zdravotní způsobilosti zaměstnance v pracovním poměru. První část 
pojednává o obecných povinnostech, které má zaměstnavatel ve vztahu ke zdraví 
zaměstnance. Druhá část je věnována institutu dočasného převedení zaměstnance 
na jinou práci v případě zdravotně nezpůsobilého zaměstnance. Třetí a poslední část 
je věnována otázce oprávnění zaměstnavatele ke skončení pracovního poměru a 
povinnostem zaměstnavatele s tím souvisejícím.  

Kľúčové slová: 

Pracovní právo, zaměstnanec, zdravotní nezpůsobilost, převedení zaměstnance, 
skončení pracovního poměru.  

Abstract 

The aim of the paper is to provide more comprehensive insight into the topic of the 
position of an employer and his rights and obligations concerning an employee's 
health condition in the Czech legal system. The first part is devoted to the general 
obligations of an employer in relation to the employee's health. The second part is 
devoted to the institute of the temporary transfer of an employee to another job in case 
of an employee's incapacity to work. The third and last part is devoted to right of the 
employer to terminate the employment relationship and related obligations.  
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of an employment relationship.  

ÚVOD 

Právní úprava považuje za nezbytné, aby byl zaměstnanec pravidelně 
posuzován hned z několika hledisek. Posuzována tak musí být nejen zaměstnancova 
kvalifikace k výkonu určité práce a jeho pracovní výsledky, ale musí být také 
soustavně posuzována jeho zdravotní způsobilost k výkonu práce. Zdravotní 
způsobilost je tedy jedním ze základních předpokladů pro výkon práce, který je z 
druhé strany determinován také povinností zaměstnavatele vytvářet vhodné pracovní 
podmínky a přidělovat zaměstnanci takovou práci, která bude odpovídat jeho 
zdravotní způsobilosti. Je proto nezbytné, aby byla zdravotní způsobilost zaměstnance 
pravidelně zjišťována a objektivně a fundovaně posuzována. V případě, kdy je u 
zaměstnance konstatována zdravotní nezpůsobilost (ta může mít v praxi rozmanité 
podoby a formy – pracovní úraz, stárnutí, může být např. i jen částečná), musí být 
zaměstnavatelem učiněny nezbytné kroky.  

1 OBECNĚ K POVINNOSTEM ZAMĚSTNAVATELE  

Zaměstnavatel má ve vztahu ke zdravotní způsobilosti zaměstnance obecně 
hned několik povinností, které musí ze zákona dodržet. Primárně je dle ust. § 38 odst. 
1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákoník práce“) od vzniku pracovního poměru „povinen přidělovat zaměstnanci 
práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet 
podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky 
stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.“ 
Zaměstnavatel tedy musí zajistit, aby zaměstnanci byly utvořeny takové pracovní 
podmínky, za kterých zaměstnanec bude moci dosáhnout naplnění obsahu pracovního 
poměru.  

 Aby bylo takového naplnění obecně možné dosáhnout, nesmí zaměstnavatel 
dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce připustit, aby zaměstnanec vykonával 
zakázané práce nebo práce, jejichž náročnost by jakkoliv neodpovídala jeho 
schopnostem a zdravotní způsobilosti. Může tak zaměstnanci přidělovat pouze 
pracovní úkoly, které spadají do sjednaného druhu práce a které odpovídají jeho 
zdravotní způsobilosti. Zdravotní předpoklady pro jednotlivou práci mohou být 
v praxi determinovány různě. Jednak mohou být determinovány samotnou povahou 
konkrétní práce a všeobecnými informacemi o ní (např. na pozici práce pilota je 
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z povahy věci zcela zřejmý zvýšený požadavek na zdravotní způsobilost), ale také 
právním předpisem1 (např. jednou ze základních podmínek pro výkon funkce 
strážníka je zdravotní způsobilost).2 K tomu, aby zaměstnavatel ověřil zdravotní 
způsobilost zaměstnance ve vztahu k jím vykonávané práci, musí zajistit hned několik 
druhů pracovnělékařských prohlídek, které vyplývají z vyhlášky č. 79/2013 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové 
péče). Povinnost a četnost jejich provedení je poté diferenciována na základě různých 
kritérií, mezi která patří zejm. náročnost práce, její druh nebo věk zaměstnance. 

S tím souvisí i obecná povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 
zdraví, která se týkají výkonu práce, a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (srovnej ust. § 101 a 102 
zákoníku práce). Obecně musí zaměstnavatel již při nástupu seznámit zaměstnance s 
právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež 
musí při své práci dodržovat3 a v průběhu pracovního poměru zajistit školení a 
prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to nejméně jednou za rok.4  

Primárním účelem takto nastavených zákonných povinností je přitom ochrana 
samotného zaměstnance a jeho spolupracovníků a snaha zamezit tak např. vzniku 
pracovních úrazů nebo jiných nenávratných poškození zdraví. Sekundárním účelem 
je poté také ochrana samotného zaměstnavatele, který při splněních všech svých 
povinností nemůže být odpovědný za jednání zaměstnance (resp. za jiné skutečnosti 
– zejm. právní události). V tomto ohledu je třeba upozornit, že v případě odpovědnosti 
za újmu při pracovních úrazech a nemocech z povolání se v souladu s ust. § 270 
zákoníku práce zaměstnavatel dokonce může liberovat, tj. za uvedených podmínek 
zcela nebo zčásti zprostit odpovědnosti za vzniklou újmu5.  

Nelze nicméně opomenout, že zaměstnavatel musí vždy postupovat v souladu 
se zákonem a musí dodržet také zákaz diskriminace stanovený v ust. § 16 zákoníku 

                                                 
1 STRÁNSKÝ, Jaroslav, HALÍŘ, Jakub. Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty výdělku. Právní 
rozhledy. 2019, č. 1, s. 24-25. 
2 Viz ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.  
3 Ust. § 37 odst. 5 zákoníku práce.  
4 Ust. § 108 odst. 5 zákoníku práce. 
5 Srovnej BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, 
MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, 
STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019. str. 1028 - 
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání podle § 269 je vybudována na principu tzv. 
objektivní odpovědnosti zaměstnavatele. Ustanovení § 270 umožňuje, aby se zaměstnavatel své odpovědnosti za 
určitých, v zákoně uvedených podmínek, zcela nebo zčásti zprostil. 
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1 STRÁNSKÝ, Jaroslav, HALÍŘ, Jakub. Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a náhrada ztráty výdělku. Právní 
rozhledy. 2019, č. 1, s. 24-25. 
2 Viz ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.  
3 Ust. § 37 odst. 5 zákoníku práce.  
4 Ust. § 108 odst. 5 zákoníku práce. 
5 Srovnej BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, 
MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, 
STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019. str. 1028 - 
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práce. Ten ve svém odst. 2 uvádí, že v pracovněprávních vztazích je zakázána 
jakákoliv diskriminace (přímá i nepřímá), a to mj. také na základě zdravotního stavu. 
Zaměstnavatel tedy nemůže stanovit zdravotní požadavky na práci svévolně nebo 
extenzivně, aby např. omezily okruh uchazečů o práci nebo aby byť potenciálně 
zaměstnance během trvání pracovního poměru znevýhodňovaly nebo působily jinak 
diskriminačně. Zaměstnavatel v rámci náboru zaměstnanců nemůže ani zvýhodňovat 
či znevýhodňovat zaměstnance na základě jejich zdravotního stavu.  

Problematická však zůstává otázka, zda má zaměstnavatel právo nutit 
zaměstnance ke sdělování informací ohledně svého zdravotního stavu. Dle ust. § 316 
odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatel totiž nesmí „vyžadovat od zaměstnance 
informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním 
pracovněprávním vztahem.“ Takovou informací zcela jistě může být právě i zdravotní 
stav zaměstnance. Ad absurdum by tak mohla nastat situace, kdy by zaměstnanec sice 
s ohledem na svůj zdravotní stav ohrožoval zdraví svých spolupracovníků a dalších 
osob, avšak zaměstnavatel by nemohl přistoupit k žádnému opatření. Jako příklad lze 
uvést laboranta, který pracuje na výrobě léčiv a je nakažen HIV. Dalším příkladem, 
který může nastat s ohledem na současnou pandemii onemocnění COVID-19, je také 
případ tzv. “Schrödingerovy kočky“, tedy situace, kdy zaměstnanec chodí do práce, 
zatímco čeká na výsledky testů na koronavirus, které mu nejsou známy, a 
zaměstnavateli tuto skutečnost nesdělí, nebo má dokonce potvrzené pozitivní 
výsledky na koronavirus a nadále o této skutečnosti zaměstnavatele neinformuje. Dle 
názoru autorky by se v takovém případě již zcela zjevně jednalo o informace, které 
souvisí s výkonem práce, resp. také s pracovištěm zaměstnance a zaměstnavatel by 
mohl poskytnutí těchto informací po zaměstnanci požadovat. Zaměstnavatel tedy 
musí přistupovat k získávání informací o zdravotním stavu zaměstnance individuálně, 
a to ve vztahu k vykonávané práci, nediskriminačně, přiměřeně a pouze v nezbytné 
míře.6 

I pokud zaměstnavatel dodrží všechny výše uvedené povinnosti, může nastat 
situace, kdy zaměstnanec přestane být způsobilý k výkonu sjednaného druhu práce, a 
to jak z důvodů spojených s pracovním poměrem, tak mimo něj. S ohledem na tuto 
skutečnost musí zaměstnavatel situaci vyhodnotit a učinit nezbytné kroky. Nelze 
opomenout (a to i s ohledem na aktuální pandemickou situaci), že zaměstnavatel musí 
mj. důsledně rozlišovat mezi pojmy dočasná pracovní neschopnost a pracovní 
nezpůsobilost a svoje kroky těmto skutečnostem uzpůsobit, neboť dočasná pracovní 
neschopnost nemusí nutně znamenat zdravotní nezpůsobilost k práci a naopak. Jde-li 

                                                 
6 Srovnej UHRINOVÁ, Adéla a MURAD, Martin. Monitoring činností zaměstnanců ze strany zaměstnavatele (1. 
část). Epravo.cz [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/monitoring-cinnosti-
zamestnancu-ze-strany-zamestnavatele-1-cast-109563.html 
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totiž o dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance, její existence představuje 
právem uznanou dočasnou nemožnost plnění základních pracovněprávních 
povinností a vzhledem k tomu rovněž dočasnou suspenzi pracovního závazku. Bude 
se tak jednat o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu ust. § 192 
zákoníku práce. V takovém případě má zaměstnavatel povinnost nepřítomnost 
zaměstnance omluvit (poskytnout mu pracovní volno), a to po celou dobu trvání 
dočasné pracovní neschopnosti, přičemž v prvních 14 dnech této neschopnosti má 
rovněž povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného 
výdělku. O dočasnou pracovní neschopnost se může jednat právě i v souvislosti 
s aktuální pandemií koronaviru např. u nakaženého pacienta.  

2 PŘEVEDENÍ ZAMĚSTNANCE NA JINOU PRÁCI  

Zjistí-li zaměstnavatel, že zaměstnanec dle lékařského posudku nemůže 
vykonávat určitou práci, měl by vždy v prvé řadě posoudit, zda touto nezpůsobilostí 
může být dotčen obsah pracovního poměru, v tomto případě konkrétně druh sjednané 
práce. Pokud by totiž s ohledem na charakter druhu sjednané práce i nadále mohl 
zaměstnanci přidělovat práci dle pracovní smlouvy, mohl by tak učinit, aniž by 
přistupoval k převedení zaměstnance na práci jinou nebo změně pracovní smlouvy. 
Např. má-li zaměstnanec sjednáno více druhů práce a stal se zdravotně nezpůsobilým 
pouze ve vztahu k jedné z nich, nemohl by zaměstnavatel dát zaměstnanci z tohoto 
důvodu výpověď.7 Analogicky lze dovozovat, že v takovém případě zaměstnavateli 
nevznikne ani povinnost zaměstnance převést na jinou práci. Jako případ z praxe si 
lze představit situaci, kdy zaměstnankyně, která pracuje zároveň jako servírka a účetní 
(má sjednané dva druhy práce), se pro úraz stala invalidní, a není proto nadále schopna 
vykonávat práci servírky, avšak může dále vykonávat práci účetní.  

Nemůže-li však zaměstnanec dále konat sjednanou práci z důvodu pozbytí 
zdravotní způsobilosti, a má-li zaměstnavatel k dispozici jinou vhodnou práci, měl by 
se zaměstnavatel primárně snažit dosáhnout dohody se zaměstnancem ohledně změny 
pracovního poměru. Typicky se v praxi bude jednat o uzavření dodatku k pracovní 
smlouvě.  

Není-li taková dohoda možná nebo ji nelze uzavřít ihned, bude zaměstnavatel 
v případě, kdy má k dispozici jinou práci, muset v souladu s ust. § 41 odst. 1 písm. a) 
a b) zákoníku práce8 přistoupit k převedení zaměstnance na tuto jinou pracovní pozici. 

                                                 
7 Srovnej např. rozsudek NS ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 21 Cdo 670/2019, ve kterém NS opětovně zopakoval, 
že „zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní 
způsobilosti pro výkon sjednané práce podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, jestliže zaměstnanec zdravotní 
způsobilost dlouhodobě pozbyl jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce.“ 
8 Ust, § 41 odst. 1 zákoníku práce upravuje, že „zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a) 
pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
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práce. Ten ve svém odst. 2 uvádí, že v pracovněprávních vztazích je zakázána 
jakákoliv diskriminace (přímá i nepřímá), a to mj. také na základě zdravotního stavu. 
Zaměstnavatel tedy nemůže stanovit zdravotní požadavky na práci svévolně nebo 
extenzivně, aby např. omezily okruh uchazečů o práci nebo aby byť potenciálně 
zaměstnance během trvání pracovního poměru znevýhodňovaly nebo působily jinak 
diskriminačně. Zaměstnavatel v rámci náboru zaměstnanců nemůže ani zvýhodňovat 
či znevýhodňovat zaměstnance na základě jejich zdravotního stavu.  

Problematická však zůstává otázka, zda má zaměstnavatel právo nutit 
zaměstnance ke sdělování informací ohledně svého zdravotního stavu. Dle ust. § 316 
odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatel totiž nesmí „vyžadovat od zaměstnance 
informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním 
pracovněprávním vztahem.“ Takovou informací zcela jistě může být právě i zdravotní 
stav zaměstnance. Ad absurdum by tak mohla nastat situace, kdy by zaměstnanec sice 
s ohledem na svůj zdravotní stav ohrožoval zdraví svých spolupracovníků a dalších 
osob, avšak zaměstnavatel by nemohl přistoupit k žádnému opatření. Jako příklad lze 
uvést laboranta, který pracuje na výrobě léčiv a je nakažen HIV. Dalším příkladem, 
který může nastat s ohledem na současnou pandemii onemocnění COVID-19, je také 
případ tzv. “Schrödingerovy kočky“, tedy situace, kdy zaměstnanec chodí do práce, 
zatímco čeká na výsledky testů na koronavirus, které mu nejsou známy, a 
zaměstnavateli tuto skutečnost nesdělí, nebo má dokonce potvrzené pozitivní 
výsledky na koronavirus a nadále o této skutečnosti zaměstnavatele neinformuje. Dle 
názoru autorky by se v takovém případě již zcela zjevně jednalo o informace, které 
souvisí s výkonem práce, resp. také s pracovištěm zaměstnance a zaměstnavatel by 
mohl poskytnutí těchto informací po zaměstnanci požadovat. Zaměstnavatel tedy 
musí přistupovat k získávání informací o zdravotním stavu zaměstnance individuálně, 
a to ve vztahu k vykonávané práci, nediskriminačně, přiměřeně a pouze v nezbytné 
míře.6 

I pokud zaměstnavatel dodrží všechny výše uvedené povinnosti, může nastat 
situace, kdy zaměstnanec přestane být způsobilý k výkonu sjednaného druhu práce, a 
to jak z důvodů spojených s pracovním poměrem, tak mimo něj. S ohledem na tuto 
skutečnost musí zaměstnavatel situaci vyhodnotit a učinit nezbytné kroky. Nelze 
opomenout (a to i s ohledem na aktuální pandemickou situaci), že zaměstnavatel musí 
mj. důsledně rozlišovat mezi pojmy dočasná pracovní neschopnost a pracovní 
nezpůsobilost a svoje kroky těmto skutečnostem uzpůsobit, neboť dočasná pracovní 
neschopnost nemusí nutně znamenat zdravotní nezpůsobilost k práci a naopak. Jde-li 

                                                 
6 Srovnej UHRINOVÁ, Adéla a MURAD, Martin. Monitoring činností zaměstnanců ze strany zaměstnavatele (1. 
část). Epravo.cz [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/monitoring-cinnosti-
zamestnancu-ze-strany-zamestnavatele-1-cast-109563.html 
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totiž o dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance, její existence představuje 
právem uznanou dočasnou nemožnost plnění základních pracovněprávních 
povinností a vzhledem k tomu rovněž dočasnou suspenzi pracovního závazku. Bude 
se tak jednat o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu ust. § 192 
zákoníku práce. V takovém případě má zaměstnavatel povinnost nepřítomnost 
zaměstnance omluvit (poskytnout mu pracovní volno), a to po celou dobu trvání 
dočasné pracovní neschopnosti, přičemž v prvních 14 dnech této neschopnosti má 
rovněž povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného 
výdělku. O dočasnou pracovní neschopnost se může jednat právě i v souvislosti 
s aktuální pandemií koronaviru např. u nakaženého pacienta.  

2 PŘEVEDENÍ ZAMĚSTNANCE NA JINOU PRÁCI  

Zjistí-li zaměstnavatel, že zaměstnanec dle lékařského posudku nemůže 
vykonávat určitou práci, měl by vždy v prvé řadě posoudit, zda touto nezpůsobilostí 
může být dotčen obsah pracovního poměru, v tomto případě konkrétně druh sjednané 
práce. Pokud by totiž s ohledem na charakter druhu sjednané práce i nadále mohl 
zaměstnanci přidělovat práci dle pracovní smlouvy, mohl by tak učinit, aniž by 
přistupoval k převedení zaměstnance na práci jinou nebo změně pracovní smlouvy. 
Např. má-li zaměstnanec sjednáno více druhů práce a stal se zdravotně nezpůsobilým 
pouze ve vztahu k jedné z nich, nemohl by zaměstnavatel dát zaměstnanci z tohoto 
důvodu výpověď.7 Analogicky lze dovozovat, že v takovém případě zaměstnavateli 
nevznikne ani povinnost zaměstnance převést na jinou práci. Jako případ z praxe si 
lze představit situaci, kdy zaměstnankyně, která pracuje zároveň jako servírka a účetní 
(má sjednané dva druhy práce), se pro úraz stala invalidní, a není proto nadále schopna 
vykonávat práci servírky, avšak může dále vykonávat práci účetní.  

Nemůže-li však zaměstnanec dále konat sjednanou práci z důvodu pozbytí 
zdravotní způsobilosti, a má-li zaměstnavatel k dispozici jinou vhodnou práci, měl by 
se zaměstnavatel primárně snažit dosáhnout dohody se zaměstnancem ohledně změny 
pracovního poměru. Typicky se v praxi bude jednat o uzavření dodatku k pracovní 
smlouvě.  

Není-li taková dohoda možná nebo ji nelze uzavřít ihned, bude zaměstnavatel 
v případě, kdy má k dispozici jinou práci, muset v souladu s ust. § 41 odst. 1 písm. a) 
a b) zákoníku práce8 přistoupit k převedení zaměstnance na tuto jinou pracovní pozici. 

                                                 
7 Srovnej např. rozsudek NS ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 21 Cdo 670/2019, ve kterém NS opětovně zopakoval, 
že „zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní 
způsobilosti pro výkon sjednané práce podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, jestliže zaměstnanec zdravotní 
způsobilost dlouhodobě pozbyl jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce.“ 
8 Ust, § 41 odst. 1 zákoníku práce upravuje, že „zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a) 
pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
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K jednostrannému převedení může zaměstnavatel přistoupit i bez souhlasu 
zaměstnance (viz ust. § 41 odst. 3 zákoníku práce), není-li možné dosáhnout účelu 
převedení jinak. O převedení zaměstnance na jinou práci se tak stricto sensu jedná 
pouze v případě, kdy dochází k jednostranné dočasné změně obsahu pracovního 
poměru, přičemž pracovní smlouva zůstává neměnná.9 Je však třeba dodat, že bez 
souhlasu zaměstnance takové řešení nepředstavuje, a ani nemůže představovat, 
definitivní řešení otázky, jakou práci zaměstnanec bude nadále vykonávat. Jedná se 
tedy pouze o úpravu provizorní platící do doby, než dojde k dohodě smluvních stran 
o dalším pracovním uplatnění zaměstnance, popřípadě než dojde ke skončení 
pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost se zaměstnancem předem projednat 
důvod a dobu jeho převedení a je povinen o těchto skutečnostech zaměstnanci vydat 
písemné potvrzení (ust. § 41 odst. 7 zákoníku práce). Zaměstnavatel musí v takovém 
případě řešit i případný pokles výdělku zaměstnance. Pokud totiž dochází převedení 
z důvodu dle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, musí zaměstnavatel vyplatit 
zaměstnanci doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého 
dosahoval před převedením.10 

  Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance na jinou práci převést nebo pokud 
zaměstnanec převedení odmítne, bude se od okamžiku, kdy se seznámí se skutečností, 
že zaměstnanec nemůže vykonávat vzhledem ke své zdravotní způsobilosti sjednanou 
práci, jednat o překážky v práci (analogicky viz níže). 

3 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

Vedle změny pracovního poměru, resp. (povinného) dočasného převedení 
zaměstnance na jinou práci, bude mít zaměstnavatel jako ultima ratio možnost (či 
dokonce povinnost11) pracovní poměr se zaměstnancem skončit. Primárně bude 

                                                 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 
dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále 
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo 
dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 
expozice,...“ 
9 GALVAS, Milan, et al. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1.  
str. 276. 
10 Ust. § 139 odst. 1.  
11 Srovnej rozsudek NS ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, ve kterém NS uvedl, že: „v souladu se smyslem 
a účelem zákoníku práce však není takový postup zaměstnavatele, který zaměstnanci nezpůsobilému k výkonu 
dosavadní práce pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí (za situace, kdy mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem nedošlo k dohodě o řešení situace tím vzniklé) sice přestane dosavadní práci 
přidělovat, ale již tohoto zaměstnance nepřevede na jinou práci podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) zák. práce a 
ani s ním nerozváže pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce. I když volba postupu je zde 
na zaměstnavateli, zákon mu ke splnění povinnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce nedává jinou 
možnost než přistoupit k některému z uvedených opatření, která zákon stanoví k ochraně zdraví zaměstnanců před 
následky výkonu práce neodpovídající jejich zdravotní způsobilosti. Nemá-li proto zaměstnavatel pro takového 
zaměstnance jinou práci, která je pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno 
i k jeho kvalifikaci, nebo není-li zaměstnavatel ochoten převést zaměstnance na jinou práci podle ustanovení § 41 
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v takovém případě vždy vhodné uzavřít se zaměstnancem dohodu o rozvázání 
pracovního poměru (viz § 49 zákoníku práce), neboť skončení pracovního poměru 
dohodou v praxi bývá „nejjednodušším“ a „právně nejbezpečnějším“ způsobem 
skončení pracovního poměru (zejm. s ohledem na smluvní volnost ohledně určení dne 
skončení pracovního poměru, případně jiných podmínek).  

Ačkoliv ze zákona neplyne povinnost uvádět v dohodě o rozvázání pracovního 
poměru důvod, pro který k jeho rozvázání dochází12, a to ani v případě jeho skončení 
z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance, nemůže dle názoru autorky jeho 
neuvedení znamenat ztrátu nároků zaměstnance zejm. v podobě odstupného v případě 
naplnění výpovědního důvodu dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce. Má-li tedy 
zaměstnanec zájem na uvedení důvodu, pro který k rozvázání pracovního poměru 
dochází, měl by zaměstnavatel k takovému uvedení přistoupit. Uzavření dohody o 
rozvázání pracovního poměru proto nemůže zaměstnavateli sloužit jako prostředek, 
jak se jednoduše zbavit zaměstnance a jak se zároveň vyvázat ze svých zákonných 
povinností. V případě takového nezákonného postupu lze navíc zcela důvodně 
očekávat, že zaměstnanec v souladu s ust. § 72 zákoníku práce podá žalobu na 
neplatnost takové dohody. Pokud by navíc zaměstnavatel chtěl zaměstnanci vyplatit 
určitou finanční částku jako (nenárokový) bonus mimo zákonné odstupné dle ust. § 
67 zákoníku práce, aby nemusel odstupné platit v plné výši, byl by tento postup 
zaměstnavatele v podobě neuvedení důvodu rozvázání pracovního poměru dohodou 
značně nelogický, neboť zákonné odstupné je oproštěno od zákonných odvodů. Např. 
pokud by se zaměstnavatel rozhodl/měl povinnost zaměstnanci vyplatit částku 
200.000,- Kč (tj. 7.381,44 EUR 13), zaplatil by v režimu zákonného odstupného 
zaměstnanci právě a pouze 200.000,- Kč (tj. 7.381,44 EUR). U smluveného bonusu 
by naopak zaměstnavatel musel zaplatit částku ve výši 267.000,- Kč (tj. 9.854,22 
EUR), tedy celkem o 67.000,- Kč (tj. 2.472,78 EUR) více. 

Není-li dohoda se zaměstnancem z jakýkoliv důvodů možná (např. pro rozpor 
zájmů smluvních stran) a zaměstnavatel nemá práci, na kterou by zaměstnance 
převedl, má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci dát výpověď. Tu může dát 
zaměstnanci pouze z důvodů stanovených zákonem, mj. právě z důvodů vztahujících 
se ke zdravotní způsobilosti zaměstnance, a to dle ust. § 52 písm. d) nebo e) zákoníku 
práce. Rozlišení mezi důvodem uvedeným pod ust. § 52 písm. d) a ust. § 52 písm. e) 
zákoníku práce je rozhodné zejména pro vznik nároků zaměstnance spojených se 

                                                 
odst. 1 písm. b) zák. práce, přestože takovou jinou práci pro něho má, je třeba dovodit povinnost zaměstnavatele 
rozvázat s dotčeným zaměstnancem pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce nebo dohodou 
z téhož důvodu; slovům „může dát“ v úvodní části ustanovení § 52 zák. práce je za těchto okolností třeba přikládat 
význam „musí dát.“ 
12 Dle předchozí právní úpravy měl zaměstnavatel povinnost uvést důvod rozvázání pracovního poměru, pokud ho 
o to zaměstnanec požádal.  
13 Dle kurzu ČNB ke dni 30. 4. 2020, 1 EUR = 27,095 Kč.  
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K jednostrannému převedení může zaměstnavatel přistoupit i bez souhlasu 
zaměstnance (viz ust. § 41 odst. 3 zákoníku práce), není-li možné dosáhnout účelu 
převedení jinak. O převedení zaměstnance na jinou práci se tak stricto sensu jedná 
pouze v případě, kdy dochází k jednostranné dočasné změně obsahu pracovního 
poměru, přičemž pracovní smlouva zůstává neměnná.9 Je však třeba dodat, že bez 
souhlasu zaměstnance takové řešení nepředstavuje, a ani nemůže představovat, 
definitivní řešení otázky, jakou práci zaměstnanec bude nadále vykonávat. Jedná se 
tedy pouze o úpravu provizorní platící do doby, než dojde k dohodě smluvních stran 
o dalším pracovním uplatnění zaměstnance, popřípadě než dojde ke skončení 
pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost se zaměstnancem předem projednat 
důvod a dobu jeho převedení a je povinen o těchto skutečnostech zaměstnanci vydat 
písemné potvrzení (ust. § 41 odst. 7 zákoníku práce). Zaměstnavatel musí v takovém 
případě řešit i případný pokles výdělku zaměstnance. Pokud totiž dochází převedení 
z důvodu dle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, musí zaměstnavatel vyplatit 
zaměstnanci doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého 
dosahoval před převedením.10 

  Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance na jinou práci převést nebo pokud 
zaměstnanec převedení odmítne, bude se od okamžiku, kdy se seznámí se skutečností, 
že zaměstnanec nemůže vykonávat vzhledem ke své zdravotní způsobilosti sjednanou 
práci, jednat o překážky v práci (analogicky viz níže). 

3 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

Vedle změny pracovního poměru, resp. (povinného) dočasného převedení 
zaměstnance na jinou práci, bude mít zaměstnavatel jako ultima ratio možnost (či 
dokonce povinnost11) pracovní poměr se zaměstnancem skončit. Primárně bude 

                                                 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 
dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále 
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo 
dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 
expozice,...“ 
9 GALVAS, Milan, et al. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1.  
str. 276. 
10 Ust. § 139 odst. 1.  
11 Srovnej rozsudek NS ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, ve kterém NS uvedl, že: „v souladu se smyslem 
a účelem zákoníku práce však není takový postup zaměstnavatele, který zaměstnanci nezpůsobilému k výkonu 
dosavadní práce pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí (za situace, kdy mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem nedošlo k dohodě o řešení situace tím vzniklé) sice přestane dosavadní práci 
přidělovat, ale již tohoto zaměstnance nepřevede na jinou práci podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) zák. práce a 
ani s ním nerozváže pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce. I když volba postupu je zde 
na zaměstnavateli, zákon mu ke splnění povinnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce nedává jinou 
možnost než přistoupit k některému z uvedených opatření, která zákon stanoví k ochraně zdraví zaměstnanců před 
následky výkonu práce neodpovídající jejich zdravotní způsobilosti. Nemá-li proto zaměstnavatel pro takového 
zaměstnance jinou práci, která je pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno 
i k jeho kvalifikaci, nebo není-li zaměstnavatel ochoten převést zaměstnance na jinou práci podle ustanovení § 41 
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v takovém případě vždy vhodné uzavřít se zaměstnancem dohodu o rozvázání 
pracovního poměru (viz § 49 zákoníku práce), neboť skončení pracovního poměru 
dohodou v praxi bývá „nejjednodušším“ a „právně nejbezpečnějším“ způsobem 
skončení pracovního poměru (zejm. s ohledem na smluvní volnost ohledně určení dne 
skončení pracovního poměru, případně jiných podmínek).  

Ačkoliv ze zákona neplyne povinnost uvádět v dohodě o rozvázání pracovního 
poměru důvod, pro který k jeho rozvázání dochází12, a to ani v případě jeho skončení 
z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance, nemůže dle názoru autorky jeho 
neuvedení znamenat ztrátu nároků zaměstnance zejm. v podobě odstupného v případě 
naplnění výpovědního důvodu dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce. Má-li tedy 
zaměstnanec zájem na uvedení důvodu, pro který k rozvázání pracovního poměru 
dochází, měl by zaměstnavatel k takovému uvedení přistoupit. Uzavření dohody o 
rozvázání pracovního poměru proto nemůže zaměstnavateli sloužit jako prostředek, 
jak se jednoduše zbavit zaměstnance a jak se zároveň vyvázat ze svých zákonných 
povinností. V případě takového nezákonného postupu lze navíc zcela důvodně 
očekávat, že zaměstnanec v souladu s ust. § 72 zákoníku práce podá žalobu na 
neplatnost takové dohody. Pokud by navíc zaměstnavatel chtěl zaměstnanci vyplatit 
určitou finanční částku jako (nenárokový) bonus mimo zákonné odstupné dle ust. § 
67 zákoníku práce, aby nemusel odstupné platit v plné výši, byl by tento postup 
zaměstnavatele v podobě neuvedení důvodu rozvázání pracovního poměru dohodou 
značně nelogický, neboť zákonné odstupné je oproštěno od zákonných odvodů. Např. 
pokud by se zaměstnavatel rozhodl/měl povinnost zaměstnanci vyplatit částku 
200.000,- Kč (tj. 7.381,44 EUR 13), zaplatil by v režimu zákonného odstupného 
zaměstnanci právě a pouze 200.000,- Kč (tj. 7.381,44 EUR). U smluveného bonusu 
by naopak zaměstnavatel musel zaplatit částku ve výši 267.000,- Kč (tj. 9.854,22 
EUR), tedy celkem o 67.000,- Kč (tj. 2.472,78 EUR) více. 

Není-li dohoda se zaměstnancem z jakýkoliv důvodů možná (např. pro rozpor 
zájmů smluvních stran) a zaměstnavatel nemá práci, na kterou by zaměstnance 
převedl, má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci dát výpověď. Tu může dát 
zaměstnanci pouze z důvodů stanovených zákonem, mj. právě z důvodů vztahujících 
se ke zdravotní způsobilosti zaměstnance, a to dle ust. § 52 písm. d) nebo e) zákoníku 
práce. Rozlišení mezi důvodem uvedeným pod ust. § 52 písm. d) a ust. § 52 písm. e) 
zákoníku práce je rozhodné zejména pro vznik nároků zaměstnance spojených se 

                                                 
odst. 1 písm. b) zák. práce, přestože takovou jinou práci pro něho má, je třeba dovodit povinnost zaměstnavatele 
rozvázat s dotčeným zaměstnancem pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce nebo dohodou 
z téhož důvodu; slovům „může dát“ v úvodní části ustanovení § 52 zák. práce je za těchto okolností třeba přikládat 
význam „musí dát.“ 
12 Dle předchozí právní úpravy měl zaměstnavatel povinnost uvést důvod rozvázání pracovního poměru, pokud ho 
o to zaměstnanec požádal.  
13 Dle kurzu ČNB ke dni 30. 4. 2020, 1 EUR = 27,095 Kč.  
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skončením pracovního poměru. Na odstupné má totiž zaměstnanec nárok pouze 
pokud jeho pracovní poměr končí výpovědí podle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, 
nikoliv však, pokud jeho pracovní poměr končí dle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce. 
Na vznik nároku na odstupné nebude mít vliv ani skutečnost, že zaměstnanec odmítne 
převedení zaměstnavatelem na jinou práci.14 

Pracovní poměr v případě výpovědi končí uplynutím výpovědní doby, která 
musí činit nejméně 2 měsíce. Základním dokumentem, který podmiňuje oprávněnost 
výpovědních důvodů spojených se zdravotním stavem zaměstnance, je lékařský 
posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí 
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává.15 Ten je vydáván 
mj. proto, že rozhodnutí, zda je zaměstnanec dočasně nebo dlouhodobě zdravotně 
nezpůsobilý, nemůže být pouhým subjektivním (někdy i neuváženým) rozhodnutím 
zaměstnavatele, ale mělo by být podloženo odborným posouzením. Z lékařského 
posudku by dále mělo jednoznačně vyplývat, že zaměstnanec v důsledku svého 
zdravotního stavu dlouhodobě pozbyl způsobilost k výkonu sjednané práce. Tento 
posudek musí mít zaměstnavatel vždy k dispozici, jako výpovědní důvod tak 
například nebude postačovat skutečnost, že zaměstnanec získal nárok na přiznání 
invalidního důchodu. 

Prvním zdravotním důvodem, pro který může zaměstnavatel dát zaměstnanci 
výpověď, je důvod dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, který pokrývá situace, kdy 
zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz onemocnění nemocí 
z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, nebo také v případě, kdy zaměstnanec 
dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví nejvyšší přípustné expozice.16 V takovém případě zaměstnanci přísluší od 
zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. K 

                                                 
14 Viz usnesení NS ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016.  
15 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 
978-80-210-8021-8, str. 341. 
16 Pracovním úrazem se dle ust. § 271k odst. 1 zákoníku práce myslí „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…“ Za pracovní úraz se považuje jakýkoliv úraz, který zaměstnanec utrpěl pro 
plnění pracovních úkolů. Naopak za pracovní úraz se nepovařuje úraz, který se přihodil při cestě do nebo zpět ze 
zaměstnání.  
Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu, kterým je nařízení vlády č. 290/1995 
Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Ten ve svém ust. § 1 uvádí, že „nemoci z povolání jsou nemoci 
vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly 
za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající 
nepříznivým působením chemických látek.“  
Ohrožením nemocí z povolání se dle ust. § 347 odst. 1 rozumí „takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při 
výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak 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.“ 
Nejvyšší přípustnou expozici stanoví orgán ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví. 
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tomu dále ust. § 67 odst. 2 zákoníku práce uvádí, že byl-li pracovní poměr se 
zaměstnancem rozvázán z důvodu dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce 
a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle ust. § 270 odst. 1 zákoníku 
práce, odstupné v tomto případě zaměstnanci nepřísluší.   

Druhým důvodem, pro který může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, je 
případ, kdy pro svůj zdravotní stav není zaměstnanec dlouhodobě způsobilý 
vykonávat svojí práci dle pracovní smlouvy. Výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. e) 
zákoníku práce bude naplněn tehdy, pokud se jedná o dlouhodobou zdravotní 
nezpůsobilost, za kterou lze považovat dobu více než jednoho roku. Jedná se přitom 
o takové postižení, které nemá na rozdíl od důvodu upraveného v § 52 písm. d) původ 
v pracovním úrazu ani nemoci z povolání (de facto nemá souvztažnost 
k pracovněprávnímu vztahu zaměstnance), nýbrž má původ v ostatních příčinách, 
jako např. ve stárnutí zaměstnance, běžné nemoci atd.17 V praxi se například může 
jednat o situaci, kdy sportovec (zaměstnanec) onemocní meningitidou a je mu 
v důsledku toho amputována noha.   

3.1 Překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance? 

V případě skončení pracovního poměru výpovědí končí pracovní poměr 
uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. Odbornou veřejností je proto často 
diskutovaná otázka, jak posoudit dobu od doručení lékařského posudku, který 
deklaruje pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, do skončení pracovního 
poměru uplynutím výpovědní doby: zda se v takovém případě jedná o překážku 
v práci na straně zaměstnavatele (dle ust. § 208 zákoníku práce) nebo o překážku v 
práci na straně zaměstnance (zákonem neupravenou). Zatímco u tzv. jiné překážky 
v práci na straně zaměstnavatele dle ust. § 208 přísluší zaměstnanci náhrada mzdy 
nebo platu ve výši průměrného výdělku (vyjma situací, kdy bylo uplatněno konto 
pracovní doby), v případě nepojmenované překážky na straně zaměstnance v souladu 
s ust. § 199 odst. 1 zákoníku práce18 nárok na náhradu mzdy nevzniká.  

Odborná veřejnost svojí argumentaci ve vztahu ke shora uvedené otázce 
většinově opírá o rozsudek krajského soudu v Hradci Králové – pobočky 
v Pardubicích ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 23 Co 619/2011, který konstatoval, že 
zaměstnanci v takovém případě nemůže být vyplácena mzda, neboť ta náleží 
                                                 
17 HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-
7380-316-2, str. 183. 
18 Dle ust. § 199 odst. 1 zákoníku práce platí, že „nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky 
v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve 
stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. 
Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.“ V nastíněném případě se nicméně nejedná o překážku 
dle ust. § 199 odst. 2, za kterou by náležela náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Analogicky tedy 
v daném případě proto nárok nevzniká vůbec. 
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skončením pracovního poměru. Na odstupné má totiž zaměstnanec nárok pouze 
pokud jeho pracovní poměr končí výpovědí podle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, 
nikoliv však, pokud jeho pracovní poměr končí dle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce. 
Na vznik nároku na odstupné nebude mít vliv ani skutečnost, že zaměstnanec odmítne 
převedení zaměstnavatelem na jinou práci.14 

Pracovní poměr v případě výpovědi končí uplynutím výpovědní doby, která 
musí činit nejméně 2 měsíce. Základním dokumentem, který podmiňuje oprávněnost 
výpovědních důvodů spojených se zdravotním stavem zaměstnance, je lékařský 
posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí 
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává.15 Ten je vydáván 
mj. proto, že rozhodnutí, zda je zaměstnanec dočasně nebo dlouhodobě zdravotně 
nezpůsobilý, nemůže být pouhým subjektivním (někdy i neuváženým) rozhodnutím 
zaměstnavatele, ale mělo by být podloženo odborným posouzením. Z lékařského 
posudku by dále mělo jednoznačně vyplývat, že zaměstnanec v důsledku svého 
zdravotního stavu dlouhodobě pozbyl způsobilost k výkonu sjednané práce. Tento 
posudek musí mít zaměstnavatel vždy k dispozici, jako výpovědní důvod tak 
například nebude postačovat skutečnost, že zaměstnanec získal nárok na přiznání 
invalidního důchodu. 

Prvním zdravotním důvodem, pro který může zaměstnavatel dát zaměstnanci 
výpověď, je důvod dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, který pokrývá situace, kdy 
zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz onemocnění nemocí 
z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, nebo také v případě, kdy zaměstnanec 
dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví nejvyšší přípustné expozice.16 V takovém případě zaměstnanci přísluší od 
zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. K 

                                                 
14 Viz usnesení NS ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016.  
15 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 
978-80-210-8021-8, str. 341. 
16 Pracovním úrazem se dle ust. § 271k odst. 1 zákoníku práce myslí „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…“ Za pracovní úraz se považuje jakýkoliv úraz, který zaměstnanec utrpěl pro 
plnění pracovních úkolů. Naopak za pracovní úraz se nepovařuje úraz, který se přihodil při cestě do nebo zpět ze 
zaměstnání.  
Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu, kterým je nařízení vlády č. 290/1995 
Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Ten ve svém ust. § 1 uvádí, že „nemoci z povolání jsou nemoci 
vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly 
za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající 
nepříznivým působením chemických látek.“  
Ohrožením nemocí z povolání se dle ust. § 347 odst. 1 rozumí „takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při 
výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak 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.“ 
Nejvyšší přípustnou expozici stanoví orgán ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví. 
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tomu dále ust. § 67 odst. 2 zákoníku práce uvádí, že byl-li pracovní poměr se 
zaměstnancem rozvázán z důvodu dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce 
a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle ust. § 270 odst. 1 zákoníku 
práce, odstupné v tomto případě zaměstnanci nepřísluší.   

Druhým důvodem, pro který může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, je 
případ, kdy pro svůj zdravotní stav není zaměstnanec dlouhodobě způsobilý 
vykonávat svojí práci dle pracovní smlouvy. Výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. e) 
zákoníku práce bude naplněn tehdy, pokud se jedná o dlouhodobou zdravotní 
nezpůsobilost, za kterou lze považovat dobu více než jednoho roku. Jedná se přitom 
o takové postižení, které nemá na rozdíl od důvodu upraveného v § 52 písm. d) původ 
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17 HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-
7380-316-2, str. 183. 
18 Dle ust. § 199 odst. 1 zákoníku práce platí, že „nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky 
v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve 
stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. 
Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.“ V nastíněném případě se nicméně nejedná o překážku 
dle ust. § 199 odst. 2, za kterou by náležela náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Analogicky tedy 
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zaměstnanci pouze za vykonanou práci. Vedle toho soud judikoval, že pokud 
zaměstnanec není způsobilý k výkonu žádné práce u zaměstnavatele, a zaměstnavatel 
má práci, na kterou by zaměstnance převedl, jedná se o překážku v práci na straně 
zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy.19 Analogicky, pokud tak zaměstnavatel 
vhodné místo má a zaměstnance na něj nepřevede, bude se jednat o překážku v práci 
na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy v plné výši, neboť zaměstnavatel nedostál 
svým povinnostem dle zákoníku práce.20 

Takto paušální závěr se nicméně jeví jako značně nekomplexní, neboť zcela 
opomíná reagovat na některé v praxi se objevující situace, resp. lze ho aplikovat pouze 
na výpovědní důvod dle ust.52 písm. e) zákoníku práce. Odbornou veřejností je tak 
např. opomíná situaci, kdy zaměstnanec sice je zdravotně nezpůsobilý pro tak široký 
okruh prací, že je zaměstnavateli prakticky znemožněno zaměstnance převést, ačkoliv 
takovou možnost má, ale zdravotní nezpůsobilost vznikla z příčin plynoucích z 
pracovního poměru a zaměstnavatel se neliberoval dle ust. § 270 zákoníku práce. 
Lze se domnívat, že v takovém případě s ohledem na ochrannou funkci pracovního 
práva nelze akceptovat premisu, že se bude jednat o překážku v práci na straně 
zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy, ale bude se i v takové situaci jednat o 
překážku v práci na straně zaměstnavatele (dle ust. § 208 zákoníku práce). Ochranná 
funkce pracovního práva znemožňuje i akceptaci přístupu, kdy by byl zaměstnanec 
v důsledku zdravotní nezpůsobilosti stavěn do horší pozice, pokud by odmítl práci, 
která by byla zcela zjevně ve značném nepoměru s jeho kvalifikací. V tomto případě 
zákon pouze požaduje, aby zaměstnavatel přihlížel k tomu, aby práce, na kterou 
zaměstnavatel zaměstnance převádí, byla pokud možno vhodná i s ohledem na jeho 
kvalifikaci; nejedná se nicméně o jeho povinnost.  

ZÁVĚR 

Zaměstnavatel má ve vztahu ke zdravotní způsobilosti zaměstnance hned 
několik povinností, které musí dodržovat. V prvé řadě jde o povinnost přidělovat 
zaměstnanci pouze práci, resp. pracovní úkoly, které spadají do sjednaného druhu 
práce a které odpovídají jeho zdravotní způsobilosti. I v situaci, kdy zaměstnavatel 
dodrží všechny své zákonné povinnosti, může nastat situace, že zaměstnanec ztratí 
způsobilost k výkonu sjednané práce. Takováto ztráta způsobilosti představuje značný 
zásah do obsahu pracovního poměru a nese tak s sebou i pracovněprávní následky. 
Zaměstnavatel od okamžiku, kdy zjistí (resp. seznámil se s lékařským posudkem), že 
zaměstnanec pozbyl způsobilost k výkonu sjednané práce, musí především přestat 

                                                 
19 Obdobné závěry lze nalézt i v dřívější judikatuře NS, např. Rozsudek NS ze dne 28. 4.2011, sp. zn. 21 Cdo 
4690/2009.  
20 ŠUBRT, Bořivoj a Milan TUČEK. Pracovnělékařské služby: povinnosti zaměstnavatelů. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 
2013. ISBN 978-80-7263-820-8, str. 173. 
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přidělovat zaměstnanci dosavadní práci dle pracovní smlouvy. Pokud má 
zaměstnavatel k dispozici místo (práci), na které by mohl zaměstnance převést, měl 
by se primárně snažit o změnu obsahu pracovního poměru, v rámci které by došlo ke 
změně sjednaného druhu práce. Pokud taková dohoda není možná, např. i z časového 
hlediska nebo protože zaměstnanec se změnou nesouhlasí, má zaměstnavatel 
povinnost zaměstnance převést, a to i bez jeho souhlasu. Bez souhlasu zaměstnance 
takové řešení nepředstavuje a ani nemůže představovat definitivní řešení otázky, 
jakou práci zaměstnanec bude nadále konat. Jedná se pouze o úpravu provizorní 
platící do doby, než dojde k dohodě smluvních stran pracovního poměru o dalším 
pracovním uplatnění zaměstnance u zaměstnavatele, popřípadě než dojde ke skončení 
pracovního poměru. Jako ultima ratio tedy zaměstnavatel může, či dokonce musí 
přistoupit ke skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by se v takovém případě 
měl vždy nejprve snažit o rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem dohodou. 
V této dohodě by v případě, že dochází k jejímu uzavření z důvodu dle ust. § 52 písm. 
d) zákoníku práce, měl být vždy uveden důvod, pro který k rozvázání pracovního 
poměru dochází. Až jako nejzazší a úplně poslední řešení by měl zaměstnavatel 
přistoupit k dání výpovědi, a to na základě důvodu dle ust. § 52 písm. d) nebo písm. 
e) zákoníku práce. V takovém případě končí pracovní poměr uplynutím výpovědní 
doby, která musí činit nejméně dva měsíce. Otázkou v praxi bývá, jak posoudit dobu 
od doručení lékařského posudku, který deklaruje pozbytí zdravotní způsobilosti 
zaměstnance k práci, do skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby. 
Autorka se domnívá, že ve většině případů se bude jednat spíš o tzv. jinou překážku 
v práci na straně zaměstnavatele dle ust. § 208 zákoníku práce. Nebude tomu tak 
zejména v případě, kdy je zaměstnanec nezpůsobilý pro tak široký okruh prací, že 
ačkoliv má zaměstnavatel k dispozici práci, na kterou by zaměstnavatel mohl 
zaměstnance převést, nebude toto převedení možné. Tato premisa však bude dle 
názoru autorky aplikovatelná pouze v případě, že nezpůsobilost zaměstnance 
nevznikla v přímém spojení s pracovním poměrem (např. pracovní úraz) a 
zaměstnavatel se neliberoval v souladu s ust. § 270 zákoníku práce. V takovém 
případě se lze domnívat, že se bude jednat o nepojmenovanou (neupravenou) 
překážku v práci na straně zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy. 
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20 ŠUBRT, Bořivoj a Milan TUČEK. Pracovnělékařské služby: povinnosti zaměstnavatelů. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 
2013. ISBN 978-80-7263-820-8, str. 173. 
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