Požadavky na lékařskou prohlídku se mohou lišit u profese,
kterou vykonáváte pro nemocnici a u profese, kterou vykonáváte pro fakultu. Verze: 2018.11.01

Číslo:...................................
Formulář vyplňuje:
Personální odd.
Žádost zaměstnavatele
a
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Pracoviště

vydaný v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., v platném znění

A) Zaměstnanec
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého / přechodného pobytu:
Druh práce (sjednaný úkol):
Režim práce / pracovní doby (začátek a konec směn):
Rizikové faktory, jejich míra a kategorie:

Zaměstnanec pracuje v pracovních podmínkách , které jsou zařazeny u jednotlivých faktorů v kategorii 2 až 4 dle
vyhlášky číslo 432/2003 Sb., v platném znění.

Faktor(y) / kategorie (vypsat): 1, bez nepříznivého vlivu na zdraví
Ostatní rizika / rizika ohrožení zdraví
Výsledná kategorie:

1

2

3

Požadavek očkování proti VHB: Ne

Požadavek zvláštních právních předpisů:
§ 87 zák. číslo 361/2000 Sb. řidič motorového vozidla na pozemních komun.
Vyhláška SÚJB číslo 422/2016 Sb. radiační pracovníci kategorie A
Vyhláška SÚJB číslo 422/2016 Sb. radiační pracovníci kategorie B
Další údaje pro posuzujícího lékaře:
Účel vydání posudku / potvrzení (u výstupní prohlídky): posouzení zdravotní způsobilosti k práci
pracovnělékařská prohlídka:
vstupní

✔ periodická

výstupní

mimořádná

Jde o souběh mimořádné a periodické prohlídky: Ne
V žádosti o výstupní prohlídku:
doba expozice:
rizikovému faktoru:

B) Zaměstnavatel
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, IČ: 00216208
Kateřinská 32, Praha 2, PSČ 121 08
Pracoviště:

Podpis - vedoucí pracoviště:
Razítko

C) Posudkový závěr:
Posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá *)
Posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá s podmínkou*)
Posuzovaná osoba je zdravotně nezpůsobilá*)
Posuzovaná osoba pozbyl/a dlouhodobě zdravotní způsobilost*)
v důsledku pracovního úrazu*) -nemoci z povolání*) -důvod nyní nelze uvést*)
Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání:
Podle ustanovení § 46 odst. 1 zák. 373/2011 Sb. v platném znění má-li posuzovaná osoba, které uplatněním lékařského posudku
vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného
předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal, nebo se může vzdát práva na přezkoumání
lékařského posudku. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou
osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to poskytovateli
uvedenému ve větě první. Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí do
10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, spis s návrhem na
přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu
orgánu. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek s výjimkou, je-li učiněn závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá.

D) Zdravotnické zařízení

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2, IČ 00064165
Poliklinika VFN, Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 - třetí patro
(MUDr. Zdenka Hochová, případně zastupující lékař/ka)
Ordinační hodiny:
Pondělí: 7:30 - 12:00
Úterý:
8:00 - 12:00
Středa:
8:00 - 12:00
Čtvrtek: 7:30 - 12:00
Pátek:
8:00 - 12:00

telefon: +420 224 966 561 Pouze mimo radiační pracovníky kategorie A.
13:00 - 15:30
13:00 - 15:00 (MUDr. Hochová)
(MUDr. Hochová)
13:00 - 14:00
(MUDr. Hochová)

Datum lékařského vyšetření:..........................................Jméno a příjmení lékaře:................................................
Datum vydání posudku:.................................................Podpis:...............................................................................
Předpokládaný termín další periodické prohlídky:........................................Razítko zdravotnického zařízení

E) Termín provedení mimořádné prohlídky (je-li takový postup důvodný):

Prokazatelné předání pracovnělékařského posudku:
dne:......................... podpis posuzované osoby:.............................................
dne:......................... podpis pracovníka / pracovnice personálního oddělení:.........................................
Rozdělovník: posuzovaná osoba, lékař, personální oddělení
*) nehodící se škrtněte

