
 * Hodící se označte   
** Při žádosti o očkování, zaměstnanec na personálním oddělení LF předloží k nahlédnutí očkovací průkaz. 

Rozdělovník: 1x originál pro lékaře, 1x originál pro zaměstnance, 1x originál pro zaměstnavatele 
                              

ŽÁDOST O PROVEDENÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PÉČE 
Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno IČ: 00216224 DIČ CZ00216224 žádá o 
provedení pracovně lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci 
zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání 

pan/paní ……………………………………………………..  UČO: ………………………….. 

datum a místo narození: ………………………………………..  
adresa místa trvalého bydliště: ……………………………….. 
místo pobytu na území ČR, jde-li o cizince: …………………. 

Pracovní zařazení zaměstnance, popř. osoby ucházející se o zaměstnání:  
druh pracovněprávního vztahu:   …………………………………………… 
pracoviště:     Lékařská fakulta, ………………………    
druh práce:     …………………………………………...  
sjednaná pracovní doba:  ……………………………. hodin/týden  
Pracovní podmínky / režim práce:   

jednosměnný provoz, dvousměnný provoz, nepřetržitý provoz   
Rizika ohrožení zdraví / obsah činnosti: 

práce v noci, práce ve výškách, obsluha a řízení motor. nebo elektr. vozíků řízení motorového 
vozidla, svařování, vyhláška 50/1978 Sb. (elektro), další 
Rizikové faktory: 

 1. kategorie,  2. kategorie,  2R. kategorie  3. kategorie,   4. kategorie 
 rizikový faktor, rozsah odborných vyšetření: ………………………………………………………………. 

Další požadované zdravotní služby nezbytné k výkonu nebo před výkonem práce**:   

 očkování proti hepatitidě „B“         očkování u cizinců (§ 46 zák. 258/2000 Sb.)        
Druh a důvod požadované lékařské prohlídky*:   

 vstupní         periodická          mimořádná     

Zaměstnanec je oprávněn převzít 1x originál pro zaměstnavatele - Masarykovu univerzitu. 

Vystavila: Horníčková                        Tel.: 549 49 4156                       Email: shornick@med.muni.cz 

Datum a podpis převzetí žádosti zaměstnancem: ……………………………........................................ 

 

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI 

Smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb / registrující poskytovatel podle § 54 odst. 2b) 

zákona č. 373/2011 Sb. a vyhl.č. 79/2013 v platném znění, vydávající lékařský posudek - název, 

adresa, IČ: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Posuzovaná osoba (výše uvedené identifikační údaje posuzované osoby) je k výkonu výše 

uvedené práce za uvedených podmínek)*:  

 je zdravotně způsobilá                                      je zdravotně nezpůsobilá   

 pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost     je zdravotně způsobilá s podmínkou 

Termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný: …………. 

POUČENÍ  
Proti tomuto posudku je možno podat návrh na jeho přezkoumání, podle ustanovení § 46 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, do 10 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení prostřednictvím lékaře, 
který posudek vydal. Návrh má – nemá odkladný účinek (návrh na přezkoumání lékařského posudku má odkladný účinek, 
pokud jeho závěr zní, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá; v případě jiného posudkového závěru návrh na 
přezkoumání lékařského posudku odkladný účinek nemá).  

Datum vydání lékařského posudku:……………………………………………………………………………. 

Vystavil (jméno, příjmení lékaře):………………………………………………………………………………. 

Podpis a razítko lékaře nebo zdravotnického zařízení:………………………………………………………  

Datum ukončení platnosti posudku, je-li to třeba: …………………………………………………………… 

Tímto stvrzuji, že jsem byl lékařem seznámen s výsledkem provedené prohlídky. Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o 
možnosti podání odvolání proti vydanému lékařskému posudku. 

Datum:                                                         Podpis zaměstnance: 

Datum převzetí lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci zaměstnavatelem: 

mailto:shornick@med.muni.cz

