Kancelář tajemníka
Oddělení personální a mzdové
Dominikánská 2, 601 69 Brno

MUDr. Vlastimil Boček
Brno, Kobližná 7

Žádost o provedení lékařské prohlídky
Pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci 1

Jméno a příjmení posuzovaného:
Adresa trvalého pobytu/bydliště:
Datum narození:
Druh prohlídky: vstupní
Pracovní zařazení/druh práce:
Režim práce: denní 8-hodinový úvazek
Zdravotní rizika při práci (kategorizace) : 1
Bezpečnostní rizika: (bez rizikové práce)
Posudkový závěr:
Na základě výsledků lékařské prohlídky ze dne
JE posuzovaná osoba:
A zdravotně způsobilá
B zdravotně způsobilá s podmínkou – viz. odst. B
C zdravotně nezpůsobilá
D pozbyl/a dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce
B. Má se vystříhat:
1 Velké svalové námahy
2 Jednostranného zatížení
3 Otřesů
4 Práce v sedě
5 Práce v chůzi
6 Práce ve stoje
7 Častého ohýbání
8 Práce u rychloběžn. stroje
9 Práce u kruhu
10 Práce ve výškách
11 Vidění do dálky

12 Jemného vidění
13 Vidění hloubkového
14 Práce v hluku
15 Práce v prachu
16 Práce v kouři a dýmech
17 Práce stále při umělém osvětlení
18 Práce s průmysl. jedy
19 Práce s organ. rozpouštědly
20 Práce s látkami dráždícími pokožku
21 Práce s látkami dráždícími cesty dýchací
22 Práce v horku

Platnost posudku do:

23 Práce v chladu
24 Práce ve vlhku
25 Práce v průvanu
26 Velké střídání teplot
27 Povětrnostním vlivům
28 Práce na směny
29 Práce v noci
30 Odpovědné práce
31 Práce vyž. správné rozpoznávání
barev
32 Jiné

...............................................
podpis závodního lékaře

Posuzovaný/á převzal/a a byl/a seznámen/a s posudkem dne: …..…………………………
podpis posuzovaného
Zaměstnavatel převzal a byl seznámen s posudkem dne:

……………………………...
zaměstnavatel

Podle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle z. č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle § 46, odst. 1 z. č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání
u poskytovatele, který posudek vydal, a to do 10 dnů ode dne, kdy se posuzovaný dozvěděl
o jeho obsahu a s tímto obsahem nesouhlasí.
Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru
vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotné nezpůsobilá,
zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, dle § 43,
odst. 3 z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdávám se práva na přezkoumání tohoto lékařského posudku 2.
Já níže podepsaný/á

, dne
……………………….….
podpis posuzovaného

Sdělujeme Vám, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete
na webových stránkách MČ BS na www.brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se
dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich právech.
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Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku se podepisuje, pokud je lékařská prohlídka provedena méně
než 10 dní před nástupem do zaměstnání u zaměstnavatele.
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