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Karlovarská krajská nemocnice a. s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 
Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205 

IČO: 263 65 804, tel: 354 225 111, fax: 353 115 178 
 

 
Evidenční číslo posudku:  

 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci 
 
Jméno a příjmení posuzovaného:...............................................     Datum  narození:................ 
Adresa: 
(posuzovaná osoba je zároveň osobou pověřenou zaměstnavatelem  k převzetí posudku) 
 
 Poskytovatel pracovnělékařských služeb: 
- razítko -  
 
 
Zaměstnavatel (žadatel):  
Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech 
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 26365804  
 
Údaje o pracovním zařazení: 
Pracoviště: .................................       Pracovní zařazení/druh práce:..........................................................  
Zdravotní rizika při práci, míra rizikových faktorů (kategorie rizik vyšší než 1):..................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Noční práce:  ano - ne  
Druh prohlídky :  vstupní - periodická – mimořádná   výstupní 
 
Posudkový závěr: 
 
Na základě výsledků lékařské prohlídky posuzovaná osoba k výkonu uvedeného povolání: 
a) je zdravotně způsobilá 
b) je zdravotně způsobilá s podmínkou :...................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
c) je zdravotně nezpůsobilá  
d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce 
 
 
Datum vystavení lékařského posudku:                               razítko a podpis: 
 
 
Posuzovaná osoba vzala obsah posudku na vědomí 
a převzala jeho písemné vyhotovení do vlastních rukou dne:                        podpis: 
 
Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že 
lékařský posudek je nesprávný, může ve smyslu § 46 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách do 
10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli zdravotních 
služeb, který posudek vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek 
předán posuzovanou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne 
jeho předání, a to poskytovateli zdravotních služeb uvedenému ve větě první. 
Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná 
osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla 
dlouhodobě zdravotní způsobilost. 
 


