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směrnice č' 4/2013, o zdraVotních prohlídkách

Směrnice 4/201.3

o ŽdráVotních prohlídkách pro zaměstnance
pracující na dohodu o pracovníčinnosti a dohodu o provedenípráce

ve smys u zákona č.47/2013 sb.

l. ÚčEL A RozsAH PLATNosTl

V sou]adu se zákonem č' 47/2013 sb' tato 5měrnice řeší nutnost zdravotní prohlídkY pro zaměstnance
prácující na Dohodu o pracovní činnosti (dále jen DPP) a Dohodu o provedení práce (dále jen DPP),

kteří WkonáVaií svou činnost V rizikovém prostředí'

směrnice je záýazná Wo Všechna pracoviště a zaměstnance Ústavu experimentální botan ly AV čR,
v. V' i. (dá e jen ,,ÚEB")'

1. Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců na DPČ a DPP

zákon č. 47/2013 sb' nove izuje zákon č. 373/2011 sb. o specifických zdravotních službách, Ve znění
zákona 16'1/2012 sb' Zákon č. 47/2013 mj. mění znění s 59 odst' 1 písm. b) zákona č' 37312011 sb', a

to tak, že od 1. dubna 2013 ukládá zaměstnavateli povinnost zajjstit před uzavřením DPP nebo DPč
Vstupní lékařskou prohlídku, má-li být zaměstnanec zářazen na rizikovou práci Ve druhé, třetí nebo
čtvrté kategorii (Viz s 37 áž 39 zákona o ochraně Veře]'ného zdráVí č' 258/2000 V platném znění).

Před sepsáním DPč či DPP, kde předmětem pracovní činnosti bude riziková práce Ve druhé, třetí či

čtvrté kategorii, je tedy nezbytné, aby se budoucí zaměstnanec nejprve dostavil do personálního

oddělení, kde obdlži Íolm'] áí žadosti o pravedení prohlídky pracovně ]ékořské péče' Prohlídku pak

ábsolVuje V lékařském zařízení, které má přís]ušnou 5mlouvu 5e zaměstnáVatelem' Teprve po doručení
lékařského posudku zpět personálnímu oddě ení lze přís ušnou dohodu sepsat'

Tato směrnice nabýVá účinnosti dne 1' května 2013-

Datum schválení Rádou ÚEB: 19' dubna 2013'

V Praze dne 19. dubna 2013

C.

.-\ ,l/ it c\,t_/.r\ Lr\xi
RNDr. Martin Vagner, csc. \
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