
A. Žádost zaměstnavatele o provedení lékařské prohlídky 
 

Identifikační údaje zaměstnavatele:  

Purple Solution s.r.o., Masarykova 409/26, 602 00 Brno  

IČ: 067 06 444 
 

stat.zást.zaměstnavatele:      p. Václav Kantor         tel. číslo: 728 454 283 

             jméno a příjmení 

 

18.05.2021 

.................................................................                      

datum vydání žádosti zaměstnavatelem             
 

Jméno a příjmení posuzované osoby: Martin Uhlíř 

Adresa trvalého pobytu:  Trávníky 322/7, 691 52 Kostice  

 

Datum narození:    23.1.2001 

Pracoviště:    Masarykova 409/26, Brno 602 00 

 

profese zaměstnance: (dle pracovní smlouvy): Webmaster 

 

další pracovní činnosti zaměstnance dle konkrétních podmínek práce: 
1. řidič referent     3. ................................................................  

2. .................................................................  4. ................................................................  

 

Režim práce: jednosměnný, ................................................... 

Zároveň pověřuji výše uvedeného zaměstnance k převzetí posudku od lékaře vydaného na základě 

této žádosti pro zaměstnavatele 
 

B. Vstupní lékařská prohlídka - Posudek o zdravotní způsobilosti k práci 

Posudkový závěr - vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance k uvedenému 

pracovnímu zařazení v uvedených pracovních podmínkách 
Výše uvedený zaměstnanec je pro výše uvedenou profesi a další pracovní činnosti, které vykonává. 

a) zdravotně způsobilý k navrhované práci – bez omezení )* 

b) zdravotně způsobilý k navrhované práci jen za určitých podmínek (úprava pracovní doby, směny, 

omezení některých činností, )* ……....................................……………….. 

………………………………………………………………………………......................… 

c) není zdravotně způsobilý k navrhované práci )* 

d) pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k navrhované práci )* 

)* zaškrtněte 
 

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

Termín mimořádné prohlídky: ...................    razítko a podpis lékaře 
 

Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení § 46 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách k lékaři, který posudek vydal, návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

prokazatelného obdržení. Pokud nebyl podán návrh na přezkoumání posudku, je tento posudek platný ode dne jeho 

prokazatelného předání posuzované osobě. Posuzovaná osoba se seznámila s výsledkem lékařské prohlídky 

s poučením a žádá / nežádá předání písemného vyhotovení pro zaměstnavatele. 

Stvrzuji svým podpisem, že se vzdávám svého zákonného práva podle §45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, v platném znění, na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 

k práci. 

 

Dne: .................................. Podpis posuzované osoby (zaměstnance), která převzala posudek  pro 

zaměstnavatele do vlastních rukou: .................................. 
 

Dne: ................................... za zaměstnavatele posudek převzal: ......................................... 


