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1. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Obsah tohoto předpisu je dán :

- zákonem číslo 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- zákonem číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu , ve znění  pozdějších  změn a doplňků, 
- zákonem číslo 551/1991 Sb. , o všeobecném zdravotním pojištění , ve  znění pozdějších předpisů ,
- zákonem č.592 /1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění , ve znění pozdějších předpisů
- směrnicí MZd č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění pozd. předpisů

2. POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘI NÁSTUPU DO 
ZAMĚSTNÁNÍ.

2.01. Před uzavřením pracovní smlouvy je každý  uchazeč o  zaměstnání  u fy Asist s.r.o. 
Vary ( dále jen zaměstnavatel) povinen absolvovat vstupní lékařskou prohlídku .

2.02. Posudek  o  zdravotní  způsobilosti  k výkonu  navrhované  pracovní  činnosti  vydává  lékař  závodní 
preventivní  péče  na  základě  vstupní  lékařské  prohlídky.  Pokud  je  ke  zjištění  zdravotního  stavu 
nezbytné další odborné vyšetření , sleduje vedoucí zaměstnanec , aby celkové zdravotní vyšetření 
nově přijatého zaměstnance bylo ukončeno nejpozději do jednoho měsíce ode dne nástupu.

2.03 Vstupní prohlídku nově přijatých zaměstnanců provede lékař závodní preventivní péče.

2.04. Na  základě  výsledků  zdravotního  vyšetření  vystaví  lékař  závodní  preventivní  péče  písemný 
zdravotní posudek s jednoznačným závěrem schopen – neschopen vykonávat navrhovanou práci 

                          ( Posudkový závěr bude zaznamenán  na formulář v příloze č.1)

2.05. Posudek je  závazný  pro  vedoucí  zaměstnance  ,  kteří  jsou  povinni  postupovat  v souladu  s tímto 
posudkem při rozhodování o přijetí uchazeče do zaměstnání a sjednání druhu práce.

3. ZDRAVOTNÍ  ZPŮSOBILOST  ZAMĚSTNANCŮ  PŘI VÝKONU  POVOLÁNÍ

3.01. Zdravotní  způsobilost  zaměstnanců  v souvislosti  s výkonem práce  se  posuzuje  při  preventivních 
periodických, popřípadě i mimořádných lékařských prohlídkách. Jde především o zaměstnance:

- kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné,
- kteří pracují na pracovištích , kde jsou vystaveni zvláště 
  nepříznivým vlivům pracovního  prostředí – riziková pracoviště,
- kteří vykonávají činnosti, pro kterou je vyžadována zvláštní  
  zdravotní způsobilost,

    - kteří jsou mladší 18-ti let ( mladiství ).

3.02. Zaměstnanci , vykonávající činnosti epidemiologicky závažné:

Jedná se o zaměstnance:

a) činné ve všech odvětvích výroby potravin, prodeji potravin, 
   společného stravování, roznášení svačin,  
b) 

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


