K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne
23. května 2022, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl následující dotaz:
Jak mohou ukrajinští uprchlíci dostat povolení výkonu práce bez znalosti jejich
zdravotního stavu?
Vám sděluji následující:
Vaši žádost jste označil jako odvolání. Odvolání je však opravný prostředek proti
vydanému rozhodnutí. Ve Vaší věci uvedené pod výše uvedeným č.j. však žádné
rozhodnutí vydáno nebylo.
K položenému předmětnému dotazu uvádíme, že již zákoník práce (§ 32) stanoví
povinnost zaměstnavatele zajistit v případech stanovených zvláštním právním
předpisem, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní
lékařské prohlídce. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“, pak v ustanovení § 59 odst.
1 specifikuje, kdy a za jakých podmínek je nutné vstupní lékařskou prohlídku provést.
Respektive, jestliže osoba uzavře pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, musí jí být
zajištěno provedení vstupní pracovnělékařské prohlídky, na které poskytovatel
zdravotních služeb posoudí zdravotní způsobilost osoby ucházející se o zaměstnání.
Ve vztahu ke zdravotním průkazům sdělujeme následující informace. Zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 19
stanoví pro osoby, které vykonávají tzv. činnosti epidemiologicky závažné, specifické
požadavky. Tyto požadavky se týkají fyzických osob přicházejících 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, fyzických osob
přicházejících při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do
přímého styku s vodou a fyzických osob přicházejících při pracovních činnostech do
přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele.
Tyto fyzické osoby musejí mít v okamžiku zahájení výkonu pracovní činnosti 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 (jde-li o zaměstnance, vydává mu zdravotní průkaz
poskytovatel pracovnělékařské péče). Vydání zdravotního průkazu však nenahrazuje
vstupní lékařskou preventivní prohlídku podle zákona č. 373/2011 Sb.
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Také zákoník práce (ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) zákoníku práce) stanovuje
zaměstnavateli povinnost zajistit, aby uvedené práce v činnostech epidemiologicky
závažných vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz.
K položenému předmětnému dotazu uvádíme, že Ministerstvo zdravotnictví je podle
ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro
zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,
poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými
látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání
přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních
vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,
zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků
a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Vaši žádost tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží
v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Tato problematika
spadá do pracovněprávních vztahů.
Nad rámec výše uvedeného Vám doporučujeme se obrátit na Ministerstvo práce
a sociálních věcí.
S pozdravem
Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky
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