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                                  LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI č.
                       vydaný ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Na základě žádosti zaměstnavatele a
preventivní lékařské prohlídky.
Rizikové faktory zařazené podle jiného právního předpisu: 
Rizikové faktory pracovních podmínek/zátěže podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách:
A. Údaje o zaměstnavateli
B. Údaje o posuzované(m)
C. Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek 
D. Posudkový závěr
Posuzovaná osoba:
Poučení: Proti tomuto lékařskému posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal. Lhůta pro podání návrhu na přezkoumání počíná běžet prvním dnem následujícím po dni prokazatelného předání lékařského posudku. Práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát, a to písemným prohlášením o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku či ústním sdělením o vzdání se tohoto práva, o kterém se sepíše záznam do zdravotnické dokumentace. 
___________________________________________________
Posuzovaná osoba převzala lékařský posudek do vlastních rukou

dne: _______________        Podpis posuzované osoby: ____________________________
Výsledné kategorie rizika:                                                                                                           
Jméno, příjmení a podpis lékaře,  razítko poskytovatele zdravotních služeb  vydávajícího lékařský posudek
 Za zaměstnavatele převzal posudek  __________________________________________ číslo OP ___________________________________________  Datum _____________             Podpis __________________________________
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