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Doporučení pro vnitřní směrnice k lékařským prohlídkám 

PLS pro firmy a organizace 

 Prokazatelně předat zaměstnanci minimálně 24-hodin předem 

písemné  Poučení zaměstnance vyslaného na lékařskou prohlídku.  

(tím se vylučuje diskuse o případném tvrzení, že nebyl řádně poučen o 

všech náležitostech) 

 

 Mimořádné prohlídky – nařídit prohlídku vždy po 8-týdenní a více 

týdnů trvající pracovní neschopnosti (PN) – vždy s kopiemi lékařských 

zpráv týkajících se této PN. Pokud nedonese související lékařské 

zprávy (event.. rozhodnutí o invaliditě, omezené zdravotní způsobilosti, 

apod.) , je tento termín nevyužit a proto se na něj bude pohlížet jako za 

neomluvenou absenci. 

 

 Neomluvená absence na již objednané lékařské prohlídce stávajícího 

zaměstnance. Sankce je smluvně ve výši 200,- Kč. Doporučujeme toto 

sankční opatření dát do vnitřních firemních směrnic jako sankci pro 

zaměstnance ze strany vysílající firmy. Pokud se  zaměstnanec 

prohlídky PLS nezúčastní v termínu, uplatnit pak tuto sankci. 

Objednávku lze bez sankce zrušit 24 hodin předem v objednávacích 

telefonických časech asistentky. (ty jsou uvedeny v Poučení 

zaměstnance vyslaného k prohlídce PLS).  

Jako omluvitelná  absence i v době kratší než 24 hodin  je chápáno pak 

následující: 

1. Akutně vzniklá změna zdravotní stavu (např.nemoc, úraz, 

hospitalizace,…) – doložit PN, či lékařskou zprávou z ošetření 

2. Náhlé vážné rodinné důvody (úmrtí v rodině, apod.) – nutno 

doložit čestným písemným prohlášením o takovéto situaci 

 

 Neomluvená absence na již objednané lékařské prohlídce nového 

zaměstnance.  Doporučujeme vybrat částku 200,- Kč od uchazeče o 

zaměstnání ve chvíli, kdy se s personalistou dohodne na objednání na 

vstupní lékařskou prohlídku. Tato částka je vratná pouze po  donesení 

posudku z lékařské prohlídky PLS v řádném termínu .  

 

 U žen prohlídka v období menses – pokud s tím má pracovnice 

psychický problém účasti na lékařské prohlídce ve spodním prádle – 

pak NEOBJEDNÁVAT ! – jinak je to neomluvená absence 


