
Příloha k usnesení č. 90/14/12 ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín 

konaného dne 30. října 2012. 
 

 

 

Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín se nebude pokoušet o smír v pracovně právním sporu mezi 

panem Nevyjelem, jakožto bývalým zaměstnancem obce Starý Kolín na straně jedné a obci 

Starý Kolín, jakožto jeho bývalým zaměstnatelem, na straně druhé a ponechává rozhodování 

ve věci plně Okresnímu soudu v Kolíně, a to z důvodů podrobně vyložených v důvodové 

zprávě tvořící přílohu tohoto bodu zasedání.  

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelé obce Starý Kolín byli starostou obce panem Jaroslavem Fleglem seznámeni se 

stanoviskem (názorem) Okresního soudu v Kolíně, aby se pokusili smírčí cestou řešit 

pracovněprávní spor mezi panem Nevyjelem, bývalým zaměstnancem obce Starý Kolín a obcí 

Starý Kolín, jakožto jeho bývalým zaměstnavatelem. K tomu jim bylo doporučeno seznámit 

se s jeho zdravotnickou dokumentací (nebo její přiměřenou částí), v části týkající se 

rozdílného názoru na důvod a hodnocení výpovědi. 

K tomu zaujímají následující stanovisko: 

Podle informací, které mají zastupitelé obce Starý Kolín ke dni vydání tohoto stanoviska 

k dispozici, spočívá předmět sporu v rozdílném právním názoru na platnost výpovědi 

z pracovního poměru. Rozdílnost právních názorů vychází z rozdílného hodnocení 

zdravotního stavu bývalého zaměstnance jím samým na straně jedné a hodnocením jeho 

zdravotního stavu lékařskými dobrozdáními, která obec Starý Kolín vzala za podklad pro 

výpověď, na straně druhé. 

Zastupitelstvo zastává názor, že  

(1) Ve věci nelze rozhodovat bez znalosti zdravotního stavu dotčeného v době výpovědi.  

(2) Posuzování zdravotního stavu občana je věcí odbornou, svěřenou zákonem v přesně 

stanoveném rozsahu výhradně zákonem přesně vymezeným zdravotnickým pracovníkům, 

zastupitelům nepřísluší hodnotit zdravotní stav občana, bez jeho výslovného souhlasu 

nemají ani právo nahlížet do jeho zdravotní dokumentace.  

(3) Jen občan sám může vymezit okruh osob, které mají právo nahlížet do jeho zdravotnické 

dokumentace (není-li způsobilý k právním úkonům, pak to může učinit jeho opatrovník, 

avšak jen za přesně zákonem stanovených podmínek), toto právo může zmocněnec dále 

delegovat, jen je-li k tomu výslovně zmocněn; do zdravotnické dokumentace mohou také 

nahlížet další osoby jmenovitě zákonem vymezené, viz § 65 až § 69 zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách, (zastupitelé obce však mezi ně nenáležejí).  

O žádný z těchto případů se podle mínění zastupitelů v tomto případě nejedná. 

Tím méně pak může podle mínění zastupitelů kdokoliv, byť soud, zastupitelům dovolit, či 

dokonce uložit nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, byť z jakéhokoliv důvodu. 

(4) Lékařské dobrozdání o způsobilosti vykonávat práci má podle příslušných předpisů 

obsahovat vyjádření o způsobilosti , případně o omezeních, přičemž diagnóza nesmí být 

uváděna. Jsou-li lékařská dobrozdání vzájemně odlišná, nejednoznačná, či si odporující, 

aniž by dobrozdání pozdější jednoznačně a nezpochybnitelně a především stranami 

případného sporu nezpochybňovaně, rušilo dobrozdání předchozí, je věcí soudu, aby 



rozhodl, ke kterému z nich se přikloní, či jaké prostředky zvolí k ozřejmění skutečného 

stavu.  

(5) Pokud by zastupitelé, ve snaze a v dobré vůli vyjít vstříc požadavku soudu hledat smírná 

řešení:  

a) otázkou zdravotního stavu pana Nevyjela zabývali, ve snaze rozhodnout o jeho 

skutečném zdravotním stavu v době výpovědi na základě jeho lékařských 

zpráv, jsou přesvědčení, že by se tím dopustili jak neoprávněného zasahování do 

osobnostních práv, tak i neoprávněného nakládání s citlivými osobními údaji;  

b) nebo pokud by přijali – bez znalosti zdravotního stavu dotčeného bývalého 

pracovníka – rozhodnutí zavazující obec k závazku vůči pracovníkovi nad 

rámec běžného závazku vyplývajícího z rozvázání pracovního poměru podle 

zákoníku práce, vystavovali by se jako celek (i individuálně jeho jednotliví 

členové, kteří by s takovým závazkem souhlasili) riziku důvodného narčení 

z nekvalifikované správy svěřeného majetku, jímž jsou materiální a finanční 

hodnoty obce, o kterých má zastupitelstvo právo a povinnost rozhodovat. 

 

Proto zastupitelé se otázkou případného smírného vyrovnání mezi panem Nevyjelem a 

obcí Starý Kolín nebudou zabývat a setrvávají v názoru, že spor má být řešen výhradně 

cestou soudní. 

 

vypracoval Spitzer 28. října 2012 


