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PORADNA Musím chodit k závodnímu lékaři?
Vždy když potřebuji
odejít k lékaři, mám
v práci problémy s vedoucím, a tak si raději
beru dovolenou. Musí
mě zaměstnavatel uvolnit, pokud o to požádám? Mohu odmítnout
chodit k závodnímu lékaři, když mám svého
praktického doktora?

JUDr. Jan Kozubek

advokát z kanceláře
Becker a Poliakoff

››

V případě vyšetření či ošetření u lékaře máte ze zákona nárok na pracovní volno. Není tedy důvod brát si dovolenou. Zákoník práce považuje takovou událost za překážku v práci na
straně zaměstnance a podle § 199
vás zaměstnavatel musí na nezbytnou dobu z práce uvolnit. Někdy
bez náhrady mzdy, jindy s ní.
Podle nařízení vlády číslo
590/2006 Sb., kterým se stanoví
okruh a rozsah jiných důležitých
osobních překážek v práci, se poskytuje pracovní volno s náhradou
mzdy (nebo platu) na vyšetření či
ošetření, které bylo provedeno ve
zdravotnickém zařízení, jež je ve
smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil,
je nejblíže bydlišti nebo pracovišti
zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout.
Pracovní volno se dává na nezbytně dlouhou dobu, ale jen při

splnění další podmínky – že zdravotní péče nemohla být poskytnuta
mimo pracovní dobu.
I v případě, že by vyšetření nebo
ošetření bylo provedeno v jiném
než v nejbližším zařízení, se zaměstnanci poskytne pracovní volno na
nezbytně dlouhou dobu, ale náhradu mzdy dostane jen v té výši, kterou by obdržel, kdyby byl ošetřen
v nejbližším zdravotním zařízení.
V českém právu je zakotvena zásada svobodné volby lékaře a zdravotního zařízení, z níž jsou však výjimky, které se týkají právě oblasti
pracovnělékařských služeb, dříve
označovaných jako závodní preventivní péče, poskytovaná závodními lékaři. V mnoha případech –
třeba při onemocnění či odborném léčení, úrazu mimo pracovní
dobu, provádění preventivních
prohlídek – můžete tedy využívat
lékaře podle vlastního výběru.
Avšak v pracovněprávních záleži-

tostech, jako jsou vstupní, periodické, mimořádné či výstupní prohlídky, lékařské posudky o zdravotní
způsobilosti pro určitý druh práce..., musíte chodit jen k tomu lékaři či poskytovateli pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu, přičemž
poskytovateli mohou být od 1. dubna 2012 lékaři v oboru pracovního
či všeobecného lékařství.
Zaměstnanec tedy nemá možnost si poskytovatele pracovnělékařských služeb zvolit a v případech, kdy to právní předpisy vyžadují, ho musí využívat. Výjimka je
přípustná pouze u pracovních pozic zařazených podle vyhlášky číslo 432/2003 Sb. do kategorie první
– ovšem to jen v případech, pokud součástí práce zařazené do
první kategorie není činnost, pro
jejíž výkon stanoví podmínky právní předpis, například učitelé, řidiči
referentských vozidel, mají-li říze-

ní vozu v pracovní smlouvě. Pro
zjednodušení označme tuto část
první kategorie jako „rizikovou“.
U „nerizikové“ první kategorie lze
provádět pracovnělékařské prohlídky a posuzování zdravotní způsobilosti k práci i u registrujícího
praktického lékaře zaměstnance,
a to pouze na základě písemné žádosti, smlouva není nutná.
U ostatních kategorií (druhé až
čtvrté včetně kategorie první „rizikové“) však posuzuje zdravotní
způsobilost vždy lékař, s nímž má
zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Ten například posuzuje i zdravotní způsobilost zaměstnanců po pracovní neschopnosti delší než osm týdnů.
Lékaři mohou být zařazeni do
první „nerizikové“ kategorie, pokud neodebírají biologický materiál, nemají noční služby a podobně, což patrně nebude váš případ.

Napište nám a zeptejte
se odborníků

Nevíte, na co máte v zaměstnání
nárok, nejste si jisti, jaké pracovní
podmínky vám musí
zaměstnavatel poskytnout či
v jakém případě může dát
výpověď? Máte problémy s kolegy
v práci či s nadřízenými, máte
pocit, že jste diskriminováni kvůli
svým názorům, věku či pohlaví?
Posílejte nám své dotazy,
předáme je specialistům na
pracovní právo a zodpovíme je
v rubrice Poradna.
Pište na e-mail:
prilohy@mfdnes.cz

INZERCE

ARABELLA BIJOUX
PRácE nA dOmA
nabízí spolupráci všem
zájemcům při výrobě bižuterie.
Atraktivní výdělky
od 50 do 300 Kč/ks
V případě vašeho zájmu
volejte nebo pište:

na telefon:
00420 274 777 844

Zaměstnání nab.
Hledáme schopné obchodníky a manažery
pro americkou nadnárodní společnost
se silným a stabilním postavením na trhu.
Podpora navíc pro nové spolupracovníky až
100 000 Kč v prvním roce, kvalitní a bezplatné zaškolení, nadprůměrné ohodnocení,
možné benefity: vizitky, notebook, příspěvek
na osobní automobil. Zázemí kanceláře v
Jihlavě (internet, PC, telefon) CV zasílejte
na pavel.triska@pp.metlife.cz
Česká firma s dvacetiletou tradicí nabízí
místo obchodního zástupce. Požadujeme:
pracovní nasazení, organizační schopnosti,
psychickou odolnost, komunikativnost, flexibilitu. Nabízíme: zázemí stabilní firmy, zajímavou a samostatnou práci, nadprůměrné
příjmy, po zapracování služební auto a další
benefity. Volejte 608 813 237
Přijmeme učitele odborných elektrotechnických předmětů. Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v oboru elektrotechnika se zaměřením na slaboproud. Vhodné i pro absolventy
VŠ. Životopisy zasílejte na office@spst.cz,
další informace získáte na tel: 568 832 209,
731 681 694.
Nabízíme Vám pěkný přivýdělek k platu
nebo důchodu pro muže i ženy, možno i nepravidelně. Kontakt: 731 157 694.
www.pracezdomu.cz

Firma Carl Zeiss,

světová jednička v optice a měřicí technice,
přijme do divize Mikroskopie pro oblast
České republiky

ProdejCe s aPlikaČníMi
dovednostMi
pro průmyslové aplikace

Požadujeme:
n SŠ / VŠ vzdělání technického směru
anebo kladný vztah k technice
n Komunikativní znalost AJ
n Znalost práce na PC – MS Office
n Předchozí prodejní zkušenost, znalost procesů
QA/QC výhodou
n Řidičský průkaz sk. B
n Vysokou motivaci, samostatnost, komunikativnost
a smysl pro týmovou práci
n Ochotu cestovat
nabízíme:
n Zajímavou práci se špičkovou technikou
n Kontinuální vzdělávání doma i v zahraničí
n PC, mobilní telefon, služební automobil
i pro soukromé použití
n Perspektivní práci s možností osobního rozvoje
n Finanční ohodnocení podle dosahovaných
výsledků

VYSOČINA
Specialista obchodního týmu Je pro Vás
zajímavá podpora 24.000 Kč do začátku Vaší
kariéry, příspěvek na automobil, neomezený tarif
u mobilního operátora a mnoho dalších výhod?
Jste komunikativní, máte týmového ducha a chuť
učit se novým věcem? Pak hledáme právě Vás!
kariera@mmreality.cz, 731403545 (ref. č.:
DF851A6D)
FINANCE, POJIŠŤOVNICTVÍ
Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných
oborech Profit-mobilní telefony, s.r.o., Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: 2B0792B3)
Obchodní zástupci Vymáhání a odkup
pohledávek, - Minimální vzdělání: Střední
odborné (vyučen) (ref. č.: 8BC84951)
Obchodní zástupci ZLATÁ REZERVA s.r.o., Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen)
(ref. č.: 86026DBA)
Obchodní referenti TOKOZ a.s., - Minimální
vzdělání: ÚSV (ref. č.: 6AB2D097)

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové zastoupená děkanem fakulty,
vypisuje výběrové řízení dle VŠ zákona na obsazení místa:
1. místo akademického pracovníka AP1/AP2 – asistenta/asistentku,
odborného asistenta/asistentku pro katedru farmakologie a toxikologie
Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v oboru farmacie, lékařství nebo
příbuzném oboru, předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci,
znalost anglického jazyka, ukončené doktorské studium (Ph.D.) výhodou
Písemné přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, notářsky
ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, případně dokladu o získání
vědecké a vědeckopedagogické hodnosti přijímá Univerzita Karlova
v Praze, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty,
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění v tisku.
Předpokládaný nástup 1. 1. 2014

Přihlášky se strukturovaným životopisem posílejte
do 6. 12. 2013 na e-mail: monika.bendova@zeiss.com
Carl Zeiss spol. s r.o., radlická 14/3201
150 00 Praha 5, tel.: 233 101 222

HLEDÁME

SCHOPNÉHO
KUCHAŘE/ŠÉFKUCHAŘE
Restaurace Bílý Beránek Hladov,
tel.: 774 158 116, www.bilyberanek.com

Zaměstnání popt.
Provize až 200.000Kč měsíčně (i více i
cash) za zprostředkování pozice pro špičkového externího projektového manažera.
Email: jbrepo@gmail.com

MÁME PRÁCI PRO KAŽDÉHO!
OBCHOD, PRODEJ, NÁKUP

Výběrové řízení

Being a successful German based trader of Hapimag A-Shares 2nd hand
we are expanding our sales activities further into Central Eastern Europe.
We are looking for an independent sales personality to act as our

Free Distributor - exclusively in the Czech Republik
Trading with Swiss Hapimag Holiday-Shares means no MLM-product
or pyramid sales and no financial investment is needed. All you need
is an entrepreneurial spirit, good customer contacts and office facilities.
More details under: www.bauer-ferienwohnrechte.de
For further information and application please contact:
jantine.bosker@arcor.de, www.jmb-consultant.de

Aktuálně více než 17 000 nabídek

www.jobdnes.cz

Obchodní referenti AQUACOMP HARD s.r.o., Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: 3BB6FCDA)
Obchodní zástupci RENVY Trade s.r.o., Minimální vzdělání: ÚSV (ref. č.: 2D295620)
Obchodní zástupci Jiří Jaroš, - Minimální
vzdělání: ÚSV (ref. č.: 4DD18AC6)
Obchodní zástupci Jiří Dvořák, - Minimální
vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref. č.:
9DAEE82B)
Obchodní zástupci Tomáš Nermuť, - Minimální
vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.:
B86DFBA1)
Obchodní referenti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s
r.o., - Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s
maturitou) (ref. č.: 91B2518D)
Obchodní zástupci Ing. Marie Chrástová, Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: F90AA788)
Odborní pracovníci financování a úvěrování Ing.
Marie Chrástová, - Minimální vzdělání: ÚSO s
maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 124B7076)

Pro zobrazení celého znění inzerátu zadejte prosím na www.jobdnes.cz referenční číslo (např. AF70E1BB). Některé inzeráty otiskujeme z databáze úřadu práce.

