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Město Hrochův Týnec

Závodní preventivní péče

Účinnost od:

1. 3. 2021

Schváleno:

Usnesením ZMě HT č.

Dne: Dne: 25. 2. 2021

……………………..

Zpracoval(a):

Hana Nováková, personalistka a mzdová účetní
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Podpis (starosta města):

Město Hrochův Týnec
Smetanova 25
538 62 Hrochův Týnec
IČO 00270156

Výchozí právní normy


zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění



zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění



zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Oddíl I.
Všeobecné informace

Na základě platných ustanovení Zákona o specifických zdravotních službách, v platném znění, a
ustanovení § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zaměstnavatel Město Hrochův Týnec,
Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec smluvně zajistil pro své zaměstnance preventivní péči ve
zdravotnickém zařízení:
OPL, spol. s r.o., Nábřeží 114, 538 62 Hrochův Týnec, firemní telefon: +420 469 692 508
(dále jen zdravotnické zařízení)
Zdravotnické zařízení zajišťuje komplexní preventivní a léčebnou péči v rámci praktického lékařství
pro dospělé včetně návaznosti na další specializovaná lékařská pracoviště.
Preventivní péče není běžnou zdravotní péčí registrujícího praktického lékaře pro dospělé o
zdravotní stav registrovaného pojištěnce, neboť preventivní prohlídky se provádějí za účelem
posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo jiné činnosti v souladu s platnou legislativou. Proto
ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v
platném znění, má pojištěnec právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve
zdravotnictví a zdravotnického zařízení, avšak s výjimkou preventivní péče.
Zdravotnické zařízení bude poskytovat preventivní péči ve smyslu ustanovení § 53 a následujících
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění.
Zdravotnické zařízení poskytuje v rámci preventivní péče pro zaměstnance Města Hrochův Týnec
tyto lékařské prohlídky:
•

vstupní, periodické, mimořádné a výstupní, včetně posudkových závěrů v případě
dlouhodobé nemoci ve vztahu k vykonávané profesi, u všech zaměstnanců v souladu s
platnou legislativou

•

ve smyslu prohlídky zaměstnanců, u kterých působí vliv rizika pracovního prostředí i po
ukončení expozice

Povinnost zaměstnanců podrobit se shora uvedeným lékařským prohlídkám je stanovena v § 106
odst. 4 písm. b) zákoníku práce.
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci umožnit absolvování těchto prohlídek. Pokud se
zaměstnanec odmítne podrobit předepsané prohlídce, je v takovém případě zaměstnavatel nucen
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dle ustan. § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce,
jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, což může posoudit pouze
příslušný lékař zařízení preventivní péče. Zaměstnanec by v takovém případě nesplnil předpoklady
stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce a pracovní poměr by musel být ukončen
výpovědí. Účast zaměstnance na povinné lékařské prohlídce, kterou právní předpis zahrnuje do
preventivní péče, je překážkou v práci na straně zaměstnance.
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se budoucí zaměstnanci Města Hrochův Týnec v případech
stanovených platnými právními předpisy (viz. § 32 zákoníku práce) podrobili vstupní prohlídce před
uzavřením pracovní smlouvy.
Oddíl II.
Organizační pokyny
Místa provádění lékařských prohlídek v rámci preventivní péče:
Vstupní, výstupní, periodické a mimořádné: komplexní preventivní a léčebná péče praktického
lékařství pro dospělé včetně zajištění návaznosti na další specializovaná lékařská pracoviště - OPL,
spol. s r.o., Nábřeží 114, 538 62 Hrochův Týnec.
Pokyn zaměstnanci k podrobení se povinné lékařské prohlídce vydává: vedoucí pracovník.
Termín a místo lékařské prohlídky zajišťuje personalistka a předává jej vedoucímu pracovníkovi.
Vedoucí pracovník ústně nebo písemnou formou sdělí zaměstnanci druh lékařské prohlídky, místo a
datum jejího konání. V případě preventivních prohlídek, které se budou týkat většího počtu
zaměstnanců, bude tento pokyn vydán vedoucím pracovníkem hromadně a oznámen všem
zúčastněným zaměstnancům.
Povinnosti zaměstnance:
•

vyzvednout si u mzdové účetní Města Hrochův Týnec vyplněnou „Žádanku o lékařskou
prohlídku zaměstnance“, kterou předkládá lékaři zdravotnického zařízení zajišťující
preventivní péči ve dvojím vyhotovení

•

včas informovat zaměstnavatele o důvodech, které mu brání v určeném termínu zúčastnit
se povinné lékařské prohlídky. Pokud se zaměstnanec bez předem učiněné řádné omluvy
nezúčastní povinné lékařské prohlídky v rámci preventivní péče, bude to zaměstnavatelem
považováno jako nesplnění povinnosti zaměstnance dané mu § 106 zákoníku práce a taková
skutečnost bude posuzována jako porušení pracovních povinností zaměstnance.

•

po provedené prohlídce převzít lékařský posudek vydaný lékařem zdravotnického zařízení a
jedno vyhotovení odevzdat zaměstnavateli (mzdové účetní).
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Povinnosti zaměstnavatele:
•

evidovat a sledovat lhůty povinných lékařských prohlídek

•

vybavit zaměstnance před lékařskou prohlídkou tiskopisem „Žádankou o lékařskou
prohlídku zaměstnance“

•

včas informovat zaměstnance o změně konání lékařské prohlídky (odpovídá vedoucí
zaměstnanec)

•

informovat zaměstnance o změnách týkajících se poskytování preventivní péče

•

V souladu s § 32 zákoníku práce zaměstnavatel zajišťuje vstupní lékařské prohlídky žadatelů
o zaměstnání v rámci preventivní péče ve smluvním zdravotnickém zařízení. K provedení
vstupní prohlídky je nezbytný výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího
(praktického) lékaře zaměstnance. Vstupní prohlídku hradí žadatel o zaměstnání, následně
je zaměstnanci po nástupu do pracovního poměru tento náklad proplacen.

Periodické pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců:
Kategorie

Příklad

Kat. 1

Administrativní práce,

Práce tzv. „bezrizikové“

lehké manuální práce;

1x za 4 roky u zaměstnance
staršího 50 let;

Kat. 2

Práce spojené s přenášením těžkých
břemen (30-50 kg u mužů, 15-20 kg
u žen);

1x za 4 roky do 49 let věku;
1x za 2 roky u zaměstnance
staršího 50 let;

Takové práce, u nichž nejsou splněny
limity pro zařazení do kategorie rizikových prací.

1x za 2 roky bez ohledu na
věk zaměstnance;

Mírně rizikové práce

Kat. 2R
Práce s riziky

Lhůty pro prohlídku
1x za 6 let do 49 let věku;

Posuzováno individuálně;
Kat. 3
Skladníci, svářeči;

1x za 2 roky bez ohledu na
věk zaměstnance;

Pracovníci v laboratořích, osoby nakládající s vysoce nebezpečnými látkami

1x ročně bez ohledu na věk
zaměstnance.

Rizikové práce
Kat. 4
Vysoce rizikové práce
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Pověření pracovníci:
Vyplňování žádostí o posouzení zdravotní způsobilosti k práci provádí:

mzdová účetní

Osoba pověřená jednáním se zdravotnickým zařízením:

mzdová účetní

Evidenci lékařských prohlídek (lhůtníky), převzetí posudků zajišťuje:

mzdová účetní

Správnost fakturace zajišťuje:

hlavní účetní
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Svým podpisem stvrzuji, že jsem dané směrnici plně porozuměl:
1.

Schejbal Petr – starosta města

…………………………………………..

2.

Leoš Kaplan – místostarosta města

…………………………………………..

3.

Bascur Tomáš – pracovník údržby

…………………………………………..

4.

Bláha Petr – velitel MP HT

…………………………………………..

5.

Jirásková Marta – účetní

…………………………………………..

6.

Kolková Lenka - knihovna

…………………………………………..

7.

Nováková Hana – matrika

…………………………………………..

8.

Petrlíková Martina – uklízečka

…………………………………………..

9.

Pohorská Iva – asistentka starosty

…………………………………………..

10. Staňková Lenka – podatelna

…………………………………………..

11. Sviták Jaromír – pracovník údržby

…………………………………………..

12. Veselý Petr – strážník MP HT

…………………………………………..
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13. …………………………………………..
14. …………………………………………..
15. …………………………………………..
16. …………………………………………..
17. …………………………………………..
18. …………………………………………..
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