
                                                    LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ Poř.č.:
       vydaný ve smyslu ustanovení § 42 a § 43 zákona č. 373/2011 Sb.

Dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. žádáme o provedení
vstupní periodické vstupní - z důvodu změny prac. podmínek

mimořádné mimořádné po PÚ či NzP 4),5) profesní

pracovnělékařské prohlídky (PLP) a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby 

Jméno:     Dat. nar.:    

Časový rozvrh práce:   jednosměnný dvousměnný třísměnný

nepřetržitý jiný (vypište):
Řízení motorového vozidla
SKUPINA

Zdravotní a bezpečnostní rizika práce: 

Vstupní PLP uhradí: nebo * nehodící se škrtněte
Pověřuji tímto posuzovanou osobu k prokazatelnému převzetí stejnopisu lékařského posudku určeného žadateli (zaměstnavateli). 

Datum žádosti: Jméno a podpis oprávněné osoby a razítko žadatele (zaměstnavatele):

Na základě zhodnocení výsledků vyžádané pracovnělékařské prohlídky, zdravotní náročnosti práce a dalších podkladů 
posuzujícím lékařem je jmenovaná posuzovaná osoba k výše uvedené práci:
zdravotně způsobilá pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost

zdravotně nezpůsobilá zdravotně způsobilá s podmínkou:

nesmí konat práci pro PÚ 4)

nesmí konat práci pro NzP/ohrožení NzP 5)

    Datum ukončení platnosti posudku
(termín mimořádné PLP) 6):

Datum vydání lékařského posudku: Jméno a podpis posuzujícího lékaře, razítko poskytovatele:

Dle §46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. lze smluvnímu poskytovateli na adresu PALEA a.s., Ulrichovo nám.737, Hradec Králové, podat návrh na přezkum 

 tohoto  posudku, a to do 10ti pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání. Podaný návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek, je-li podle

 posudku posuzovaná  osoba zdravotně nezpůsobilá, pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost nebo je zdravotně způsobilá s podmínkou.

Posuzovaná osoba souhlasí s provedením lékařské prohlídky, byla seznámena s jejími výsledky, s uvedenými riziky práce a mírou rizik, 

s posudkovým závěrem a poučením, plně jim porozuměla a tento lékařský posudek převzala.

Dne:    Podpis a č. OP posuzované osoby:     
Tento posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne vydání posudku.
Tento lékařský posudek pozbývá platnost: a) uplynutím doby, na kterou byl vydán; b) dnem, kdy měla být podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutím orgánu 
ochrany veřejného zdraví nebo posuzujícího lékaře6) provedena lékař. prohlídka za účelem nového posouzení zdravot. způsobilosti posuzované osoby; c) dnem, kdy
nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel a za stejných podmínek jako předcházející posudek, pokud z právních předpisů nevyplývá jinak;
 d) ukončením  pracovněprávního vztahu posuzované osoby se zaměstnavatelem (vyjma §44 odst. 6 písm. d zákona č. 373/2011 Sb.)
1)  jde-li o cizince, uvede se místo jeho pobytu na území České republiky
2)  v případě zaměstnavatele-fyzické osoby se uvede jméno a příjmení, IČ, adresa místa podnikání a adresa místa trvalého pobytu
3) Zdravotní a bezpečnostní rizika práce a míra rizik (kategorie práce)
4) při mimořádné lék. prohlídce po uznaném pracovním úrazu (PÚ) - posudkový závěr se vyznačí pouze v případě, nemůže-li posuz. osoba konat dále dosavadní práci pro PÚ
5) při mimoř. lék. prohlídce po uznané nemoci z povolání (NzP)/-ém ohrožení NzP - posudkový závěr se vyznačí pouze v případě, nemůže-li posuzovaná osoba konat dále 
 dosavadní práci pro NzP/ohrožení NzP)  
6) je-li třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit platnost posudku (nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis)   

(zaměstnanec přinese tři výtisky podepsané žádosti)

PALEA a.s.        

ŽÁDOST

 zaměstnavatel zaměstnanec

Podmínka:

Pracoviště (středisko/divize) :    

Zaměstnavatel (název, IČ, adresa místa sídla) 2) :    

POSUDKOVÝ ZÁVĚR:

Příjmení:     

např. délka směny 10-12hod., pravidelný přesčas, jen noční práce, aj.

Adresa trvalého pobytu1) :     

Pracovní zařazení              
(druh vykonávané práce) :     

A     B     C1      C      D      E      T      VZV Kategorie rizika práce

Poučení:




	List1

