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Směrnice č. 6 /20 1 3

o poskytová ní pracovně-lékařských služeb

čt. r
Účel a platnost

Cílem této směrnice je zpřesnění pravidel pracovn ě-lé ka řských služeb pro zaměstnance ÚEB

v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách č' 373/2077 Sb., ve znění zákona č.

767 /2012 Sb. a zákona č' 47 /20L3 Sb., a vyhláškou č.]9/2013sb.

Směrnice platív celé organizaci' Je závazná pro všechny zaměstnance.

Čl.z
zajištění přacovně-lékařských služeb

V ÚEB zajišťují pracovně-lékařské služby následující lékaři:

- pro pracovníky areá|u Lysolaje, Karlovka a Střížovice: MUDr. Jitka Biebrová, pracoviště

ÚoCHB, rlemingovo nám' 2,Praha 6, Dejvice,
- pro pracovníky areálu Krč: MUDr' Jitka stepannová, areál Akademie věd, Krč, nebo

MUDr. ]itka Biebrová, pracoviště ÚocHB, rlemingovo nám' 2, Praha 6, Dejvice,
- pro pracovníky obou areálů olomouc: více lékařů specifikovaných smlouvou, Dopravní

zdravotnictví, a.s., Poliklinika olomouc, Jeremenkova 1'056/ 40.

Pracovně-léka řské prohlídky mohou provádět jen k tomuto účelu smIuvně zajištěnílékaři.

Čt. E

Pravidla pro vstupní a periodické prohlídky

1. Vstupní prohlídky:

U všech uchazečů o zaměstnánímusí brlt Vstupníprohlídka provedena vždy před uzavřením

pracovního poměru' Před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní

činnosti musí být vstupníprohlídka provedena v případě, že práce na základě těchto dohod

budou vykonávány v laboratořích úStavu (práce 2. kategorie a vyšší).
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2. Periodicképrohlídky:

Každý zaměstnanec je povinen se podrobit periodické prohlídce v souladu s 5 11 vyhlášky č'

79/2073 Sb. U zaměstnanců, kteří vykonávají práci v laboratořích (2. kategorie) se použije

ustanovení odst. 3 této vyhlášky. Periodicita prohlídek se liší podle kategorie prací a věku

za m ěstnance:

3. Mimořádné prohlídky:

K mimořádným prohlídkám dochází v případech popsaných 5 12 vyhlášky č.79/201'3 sb':

a) na základě nařízeníorgánu ochrany veřejného zdraví (9 12 2a)

b) při zhoršenípodmínek (5 12 2b až d)

c) na žádost zaměstnavatele (5 rz ra1

d) na žádost zaměstnance (5 rz :a1

e) na žádost ošetřujícího lékaře (5 177e a 3b\

f) po přerušení práce po nemoci delší než 8 týdnů, po těžké újmě na zdraví (9 12 2f)

g) po přerušenípráce na více než 6 měsíců (5 72 zf)

4. Výstupní prohlídky:

Výstupníprohlídka proběhne při ukončenípracovního poměru a neprovádí se u 1. kategorie.

Na základě VýStupní prohlídky se nevydává lékařský posudek.
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č|.4
obecná ustanovení

Náklady, spojené s periodickými prohlídkami, mimořádnými prohlídkami podle bodu 3 a), b),

c),e)af),avýstupnímiprohlídkaminesezaměstnavatel.NákladyspojenéseVstupními
prohlídkami, a mimořádnými prohlídkami podIe bodu 3 d) a g) nese Zaměstnanec'

Pokud se uchazeč o zaměstnání nepodrobí zákonem stanoveným pracovně-lékařským

prohlídkám, považuje se za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce, k níž má být zařazen.

Pokud se zaměstnanec nepodrobí zákonem stanoveným pracovné-lékařským prohlídkám,

dopustí se závažného porušení pracovněprávních povinností se všemi důsledky ztoho

vyplývajícími.

čt. s
Závěr

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2013'

v Praze 7 . října 2013

Cr."^ /*^Ý
RN Dr. Martin Vágner, CSc.

ředitel

ÚSTAV ExPERIMENŤÁLNÍ BoTANlKY AV ČR, v'v'i'
ředitelství
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