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STRANA 1 (CELKEM 2)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

Možné vyhotovení závěru pracovnělékařské prohlídky.
ZÁVĚR PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI
Posuzovaný(á): titul jméno příjmení titul
zaměstnavatele:
Ministerstvo veřejnosti, Ministerská 9999/9, 999 99 Praha 999; IČO: 01234567
na základě výsledků provedených vyšetření je k výkonu uvedené pracovní
činnosti
*Nehodící se škrtněte
a) zdravotně způsobilý*
b) zdravotně způsobilý s podmínkou*:
c) zdravotně nezpůsobilý*
d) pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost*.
V ……………………….. dne …….………

….………………………….…………………….
Podpis, jmenovka lékaře, razítko ZZ

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání:
Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo
povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání
podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal.
Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že
posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzovaná, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá
s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost - viz §43 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.
Zaměstnavatel a výše uvedený zaměstnanec svými podpisy stvrzují, že se vzdávají práva na
přezkoumání lékařského posudku. Jestliže jedna strana nesouhlasí se závěry v posudku a trvá na
přezkoumání, vepíše ke svému podpisu větu „Nesouhlasím s lékařským posudkem a trvám na právu
na přezkoumání lékařského posudku“.
Předání posudku zaměstnanci (posuzované osobě) dle § 44 zák. č. 373/2011 Sb.:
Posuzovaná osoba potvrzuje svým podpisem převzetí písemného vyhotovení lékařského posudku a
seznámení se s obsahem poučení (viz výše). Zavazuje se k bezodkladnému předání tohoto posudku
zaměstnavateli.

Posuzovaná osoba převzala posudek dne:
Zaměstnavatel převzal lékařský posudek dne

………………………
podpis posuzované osoby
………………………
podpis oprávněné osoby

Platnost lékařského posudku (vyhláška č. 79/2013 Sb.) do: ………………….
pro 1. kategorii: +6 let / + 4 roky pro pracovníky nad 50 let fyzického věku
pro 2. kategorii / riziko ohrožení zdraví: +4 roky / + 2 roky pro pracovníky nad 50 let fyzického věku
pro 3. kategorii: +2 roky
pro 4. kategorii: +1 rok
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