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STRANA 2 (CELKEM 2) 

Možné vyhotovení žádosti o vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k práci 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

 

Žádost o vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k práci 
vydaný ve smyslu zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vzpp) (§ 103/1),  

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vzpp (§ 54 odst. 2 písm. b)) 
a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, vzpp (§ 6 odst. 3) 

 

Žádáme o provedení vstupní periodické mimořádné pracovnělékařské prohlídky pro  
 

titul jméno příjmení titul 
 
narozen: d. m. rrrr  adresa bydliště: Ulice číslo, město část města 
 
Pracoviště – místo práce / pracovní zařazení: kancelář, kotelna, dílna / 
administrativní pracovník  
např.: kancelář / dílna / sklad / laboratoř / strojní – technické zařízení  

např.: administrativní – výzkumný – vědecký pracovník / dělník / skladník / řidič / 

obsluha zařízení práce apod.  

 
Charakter / režim práce: administrativní práce / jednosměnný provoz  
např.: výrobní činnost / administrativní práce / práce v laboratoři   

např.: jednosměnný provoz / dvousměnný provoz/ třísměnný provoz / nepřetržitý 

provoz / noční práce 

 
Rizikové faktory (viz vyhláška č. 432/2003 Sb.): nevyskytují se 
 prach / chemické látky a směsi / hluk / vibrace / neionizující záření / fyzická zátěž / 

pracovní poloha / zátěž teplem / zátěž chladem / psychická zátěž / zraková zátěž / 

práce s biologickými činiteli / práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

 
Bezpečnostně zdravotní rizika (specifika práce): práce s PC (stolní počítač), 
obsluha plynového kotle, práce s dílenským zařízením 
např.: práce s PC / řidič-referent / řidič VZV / obsluha VTZ / práce s ionizačními přístroji 

a zařízeními 

 
Kategorizace práce: kategorie 1 - ukazatele nepřekračují hygienické limity. 
 

Tímto zmocňuji výše uvedeného zaměstnance k převzetí posudku vydaného na 
základě této žádosti. 
 

Datum:                                              razítko a podpis zástupce zaměstnavatele 


