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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne  2020, 

o pracovní pomoci ve zdravotnických zařízeních k zabezpečení poskytování zdravotních 

služeb při epidemii koronaviru SARS CoV-2  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje podmínky pro výkon pracovní pomoci ve zdravotnických 

zařízeních poskytovatele zdravotních služeb k zabezpečení poskytování zdravotních služeb při 

epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (dále jen „pracovní pomoc“). 

(2) Výkon pracovní pomoci se považuje za jiný úkon v obecném zájmu1). 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

(1) Pomocníkem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba vykonávající 

pracovní pomoc u poskytovatele zdravotních služeb podle tohoto zákona. 

(2) Zdravotnickým zařízením se rozumí zdravotnické zařízení podle zákona 

upravujícího poskytování zdravotních služeb2). 

 (3) Poskytovatelem podle tohoto zákona je  

a) oprávněný poskytovatel zdravotních služeb, nebo 

                                                 
1 § 203 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů. 
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b) poskytovatel zdravotnické záchranné služby3). 

(4) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam oprávněných poskytovatelů 

zdravotních služeb dle odstavce 3 písmeno a). 

 

§ 3 

(1) Pomocník musí být bezúhonný a zdravotně způsobilý a musí splňovat předpoklady 

pro výkon práce, kterou má při pracovní pomoci vykonávat, stanovené právními předpisy, a to 

po celou dobu výkonu pracovní pomoci.  

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla 

pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo z nedbalosti, jestliže byl tento 

trestný čin spáchán v souvislosti s činností, která je obdobná náplni pracovní pomoci, kterou 

má vykonávat, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. 

(3) Uchazeč o pracovní pomoc prokazuje svou bezúhonnost čestným prohlášením o 

tom, že je trestně bezúhonný a že proti němu není vedeno trestní řízení; poskytovatel je 

oprávněn požadovat předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 

měsíců.   

(4) Uchazeč o pracovní pomoc osvědčuje poskytovateli svůj zdravotní stav čestným 

prohlášením včetně toho, že si není vědom, že by trpěl infekčním onemocněním, nebo že by 

přišel do styku s osobou s takovým onemocněním; poskytovatel je oprávněn požadovat 

předložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče o pracovní pomoc, který 

nesmí být starší 3 měsíců. 

 

§ 4 

(1) Poskytovatel je oprávněn vypracovat program pracovní pomoci (dále jen „program“) 

pouze tehdy, pokud je ohroženo poskytování zdravotních služeb, pro které má uděleno 

oprávnění, z důvodu nedostatečného počtu zaměstnanců a současně je tento nedostatek 

zaměstnanců způsoben důsledky epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. 

(2) Program obsahuje alespoň 

a) název a sídlo poskytovatele, 

b) vysvětlení nezbytnosti pracovní pomoci, 

c) místo a předmět výkonu pracovní pomoci, 

d) bližší popis náplně jednotlivých pracovních pozic, 

e) kvalifikační předpoklady a další požadavky pro výkon jednotlivých pracovních pozic, 

                                                 
3 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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f) podle povahy pracovní pomoci rozsah pracovní doby a doby odpočinku, 

g) pravidla pro podávání přihlášek a konání výběrového řízení,  

h) popis organizace a výkonu pracovní pomoci, 

i) základní pracovní a bezpečnostní podmínky výkonu pracovní pomoci. 

(3) Poskytovatel program zveřejní na svých internetových stránkách nebo jiným vhodným 

způsobem. 

(4) Pracovní pomoc smí vykonávat pouze ti pomocníci, kteří se přihlásili do programu. 

(5) Poskytovatel je oprávněn pracovní pomoc organizovat podle tohoto zákona. 

 

§ 5 

(1) Pomocník vykonává pracovní pomoc na základě dohody o pracovní pomoci uzavřené 

s poskytovatelem (dále jen „dohoda“). Dohoda musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení 

této dohody poskytovatel vydá pomocníkovi.  

(2) Dohoda musí obsahovat  

a) jméno, příjmení, rodné číslo nebo, není-li přiděleno, datum narození, místo trvalého pobytu, 

kontaktní údaje pomocníka a jeho účet u poskytovatele platebních služeb, a název a sídlo 

poskytovatele, 

b) místo, předmět a dobu výkonu pracovní pomoci, 

c) podle povahy pracovní pomoci rozsah pracovní doby a doby odpočinku, 

d) informace o peněžní náhradě a náhradě výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem 

pracovní pomoci, 

e) informace o poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pracovních prostředků 

poskytovatelem,  

f) povinnost pomocníka účastnit se vstupního školení před započetím výkonu pracovní pomoci 

a dalších školení určených poskytovatelem, 

g) povinnost pomocníka zachovávat mlčenlivost o všech informacích o zdravotním stavu 

pacienta a informací s tím souvisejících, včetně informací o poskytování zdravotních služeb a 

o zdravotnických pracovnících, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem pracovní pomoci; 

povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovní pomoci, 

h) informace o pojištění odpovědnosti poskytovatele za škodu na majetku nebo újmu na zdraví 

způsobenou v souvislosti s výkonem pracovní pomoci pomocníkem nebo pomocníkovi. 

(3) Pracovní pomoc končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Před uplynutím této 

doby končí pracovní pomoc dohodou pomocníka a poskytovatele nebo výpovědí dohody z 

jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná 
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dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení pracovní 

pomoci nebo výpověď této dohody musí být písemná. 

(4) Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, případně podmínek pro udělení 

dovolené, a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně 

pracovněprávní předpisy. 

 

§ 6 

(1) Poskytovatel je povinen oznámit Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen 

„ministerstvo“) zahájení výkonu pracovní pomoci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

k zahájení této pracovní pomoci došlo. V oznámení uvede den započetí výkonu pracovní 

pomoci a připojí k němu uzavřenou dohodu.  

(2) Poskytovatel je dále povinen 

a) zajišťovat podmínky pro plnění úkolů v rámci pracovní pomoci, 

b) zajistit vstupní školení pomocníka; při vstupním školení pomocníka informovat o možných 

rizicích spojených s výkonem pracovní pomoci pro pomocníka, pacienta a poskytovatele, 

popřípadě další osoby, a o souvisejících preventivních opatřeních, 

c) zajišťovat pomocníkům pracovní prostředky a ochranné pracovní prostředky,  

d) mít uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu na majetku nebo újmu na zdraví 

způsobenou pomocníkem nebo pomocníkovi v souvislosti s výkonem pracovní pomoci; 

pojistná smlouva musí být uzavřena po celou dobu výkonu pracovní pomoci, 

e) vést u jednotlivých pomocníků evidenci pracovní doby podle zákoníku práce a předávat tuto 

evidenci ministerstvu nejpozději pátý den příslušného následujícího kalendářního měsíce, 

f) archivovat dokumenty související s výkonem pracovní pomoci po dobu nejméně 10 let. 

 

§ 7 

(1) Pomocníkovi náleží za výkon pracovní pomoci peněžitá náhrada a náhrada výdajů 

v souvislosti s výkonem pracovní pomoci (dále jen „peněžitá náhrada“). 

(2) Pomocníkovi vzniká právo na peněžitou náhradu po vykonání práce. 

(3) Vláda stanoví nařízením výši peněžité náhrady pro jednotlivé druhy pracovní pomoci a 

výši náhrady jednotlivých výdajů v souvislosti s výkonem pracovní pomoci. 

 

§ 8 

(1) Ministerstvo je povinno vyplatit pomocníkovi peněžitou náhradu nejpozději do konce 

kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo pomocníkovi právo na 
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peněžitou náhradu.  

(2) Peněžitá odměna se vyplácí v české měně převodem na účet u poskytovatele platebních 

služeb uvedený pomocníkem. 

 

§ 9 

Informační systém o pracovní pomoci 

(1) Ministerstvo je oprávněn zpracovávat údaje potřebné pro výplatu peněžité náhrady 

včetně osobních údajů, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a 

zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů podle předpisu Evropské unie4). 

(2) Ministerstvo je správcem informačního systému o pracovní pomoci, který obsahuje 

údaje o pomocnících, poskytovatelích a o pracovní pomoci.  

(3) Ministerstvo je povinno zajistit uložení všech údajů z informačního systému o pracovní 

pomoci, které byly získány na základě zpracování údajů o pracovní pomoci a všech písemností 

a spisů týkajících se pracovní pomoci po dobu nejméně 10 let. 

 

§ 10 

Dotace 

(1) Ministerstvo může poskytnout poskytovateli dotaci ke krytí  

a) pojistného placeného na základě pojistné smlouvy uzavřené poskytovatelem podle § 6 odst. 

2 písm. d), 

b) části výdajů spojených s evidencí pomocníků, s jejich přípravou pro výkon pracovní pomoci 

a se zajišťováním výkonu pracovní pomoci. 

(2) Poskytovatel sdělí ministerstvu na základě jeho výzvy údaje potřebné pro výpočet 

výše dotace. 

 

§ 11 

Ministerstvo zdravotnictví je povinno metodicky vést poskytovatele v procesu zajišťování 

poskytování péče pracovní pomocí.  

 

§ 12 

                                                 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
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Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=60561)




