
 

společ_lékařský posudek_plošiny 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ - POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI 
pro zaměstnání na brigádě formou dohody o provedení práce - CHMELOVÁ BRIGÁDA 
Zaměstnavatel: Chmelda hops s.r.o., Matiční 2255/12, 702 00 Ostrava, IČ 088 93 276 

 
Posouzení způsobilosti pro obsluhu a práci ve výškách nad 1,5 m 

(zavěšování/stříhání chmelových drátků z plošiny) 
(CZ-NACE: podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu, číselný kód A01.61) 

 

Posuzovaná osoba (uchazeč o práci): 
Jméno, příjmení 

 

Místo trvalého pobytu 

 

Datum narození 
 

Zdravotní pojišťovna 
 

 

Účel (důvod) vydání lékařského posudku:  
jmenovaný uchazeč má zájem o jednorázové krátkodobé zaměstnání na CHMELOVÉ BRIGÁDĚ 

 
Název práce:   pomocný pracovník v rostlinné výrobě CZ-ISCO 92 110 

Druh práce:   pomocná manuální práce v zemědělství 
Speciální práce: obsluha a práce na plošině ve výškách nad 1,5 m  

(zavěšování/stříhání chmelových drátků z plošiny) 
Režim práce: jednosměnný provoz, denní směna 

Pracovní podmínky:  práce venku, možnost chladu/tepla/vlhka 

 
Rizikové faktory:  pracovní poloha, fyzická zátěž, chemické látky (chmelnice jsou chemicky ošetřeny) 

Kategorizace rizika: Riziko mechanické = škrábance na rukou, zranění ruky a očí při práci s drátkem, pád z výšky 
do hloubky, uklouznutí, upadnutí, propadnutí roštovou podlahou, navinutí / namotání, zranění 

při podjíždění příčných drátů konstrukce 
Riziko tepelné = přehřátí, chlad, vlhko 

Pro zajištění ochrany zdraví je nutné používat ochranné pracovní pomůcky. 

 

Závěr lékařské prohlídky: Uchazeč o práci je: 

A. Schopen bez omezení = zdravotně způsobilý k výkonu výše uvedeného druhu práce 

B. Neschopen = zdravotně nezpůsobilý k výkonu výše uvedeného druhu práce 

C. Schopen s omezením = zdravotně způsobilý k výkonu výše uvedeného druhu práce jen s touto podmínkou 

          

 

 

Dne                                                     Razítko a podpis lékaře                                                                                                                                                             

 

Sjednané podmínky: Zaměstnavatel proplatí zaměstnanci poplatek za jím přímo uhrazenou lékařskou prohlídku + vystavení lékařského posudku  
do výše 300 Kč/prohlídku, a to na základě originál účetního dokladu od lékaře. Platba proběhne pouze v případě, že uchazeč řádně a včas  
do zaměstnání nastoupí a plní své pracovně právní povinnosti. 


