
  

Žádost o pracovnělékařskou prohlídku 

Zaměstnavatel:  

Organizační celek:  

Žádost zaměstnavatele o provedení: 

 samostatného lékařského vyšetření dle § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

 následné lékařské preventivní prohlídky dle § 84 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 vstupní  pravidelné  mimořádné  výstupní preventivní lékařské prohlídky 

Důvod provedení mimořádné prohlídky (podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách 
a některých druzích posudkové péče): 

 nařízená orgánem ochrany veřejného zdraví (odst. 2a)  přerušení výkonu práce (odst. 2f) 

 změna pracovních podmínek (odst. 2b; 2c; 2d)  z podnětu zaměstnavatele (odst. 3a) 

 změna zdravotního stavu (odst. 3b)  z podnětu zaměstnance (odst. 3a) 

 předchozí rozhodnutí posuzujícího lékaře (odst. 2e)   

 

Posuzovaný(á):   datum narození:  

Adresa trvalého bydliště:  

Zařazení:  

Režim práce:  

 jednosměnný  dvousměnný, pouze denní  dvousměnný, denní i noční  nepřetržitý 

 

Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání dle: 

kategorie práce: ostatních právních norem: 

 1  2    řízení motorových vozidel (vyhláška č. 277/2004 Sb.) 

práce v riziku:  činnost vojenského hasiče (vyhláška č. 352/2003 Sb.) 

2R  3  4    zdravotnický pracovník (vyhláška č. 271/2012 Sb.) 

   

riziko ohrožení zdraví: 1 

  řidič referent 

  ostatní 

 

V …………………… dne:  Podpis oprávněné osoby:  

 

                                                           
1 Příloha č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, viz zadní strana tiskopisu 



Riziko ohrožení zdraví: 
 

ROZ 1 – práce ve školách, zdravotnických zařízeních … 

ROZ 2 – činnost epidemiologicky závažná 

ROZ 3 – jeřábník, vazač, obsluha zakladače, stavebních strojů 

ROZ 4 – obsluha vysokozdvižných, elektrických a motorových vozíků 

ROZ 6 – obsluha velínů a řídících center 

ROZ 7 – nakládání s výbušninami, tlakovými nádobami, vysokým napětím, … 

ROZ 9 – práce ve výškách nad 10 m 

ROZ 10 – práce záchranářů 

ROZ 11 – práce v klimaticky a epidemiologicky závažných oblastech v zahraničí 

ROZ 12 – hlasová zátěž 

ROZ 13 – noční práce 

ROZ 14 – další 

 

 


