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PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
Každý občan (pojištěnec) má právo vybrat si svého registrujícího lékaře. Stanoví to zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 11 písm. b) pojištěnec má právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb (lékaře), v
případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit pouze jednou za 3 měsíce“.
Bojím se, že mi při preventivní prohlídce lékař záměrně napíše neschopen…
Není třeba se vůbec ničeho obávat. Proti pracovnělékařskému posudku je možno podat podle §46 odst. 1 zákona
č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, návrh na přezkoumání. Má-li posuzovaný zaměstnanec za
to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat
návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal.
Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky
Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení
poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je
a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné
anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků
c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního
vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení
rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření
per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření
varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru
prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,
e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných
termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:
1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro
děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v
oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30 letech věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,
3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,
4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření
možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala
vyšetření podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se
nezajišťuje,
5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných
doplňujících vyšetření,
6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí
nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.
asob
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Pokud pracuji v riziku, při preventivní prohlídce se k základnímu vyšetření
přidává ještě další, specifické, viz tabulka.
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NEVYHOVUJÍCÍ
PRACOVNÍ ŽIDLE

OS KOVO VYZVAL K OBRANĚ PŘED AMERICKÝMI CLY

Mám dlouhodobé potíže se
zády, nevyhovuje mi pracovní
židle v práci a zaměstnavatel
mi nechce dovolit, abych si do
práce donesl vlastní židli, prý
s ohledem na BOZP. Je nějaká
cesta, jak bych dosáhl toho,
abych mohl mít v práci vlastní
donesenou židli?
Odpověď na vámi vznesenou
otázku má několik poloh.
Zaměstnavatel má dle zákoníku
práce povinnost dbát o zdraví
zaměstnance
a
snižovat
možnost pracovního úrazu i
formou vyhledávání rizik v práci
zaměstnance. To vše má však
být v souladu se zájmem
zaměstnance, aby se cítil při
vykonávané práci co nejlépe.
Pokládám za vyloučené, že
byste v této věci vstoupil do
sporu se zaměstnavatelem,
kdyby k tomu nebyly vážné
důvody. Pro zdokladování těchto
vážných důvodů je nutné, aby i
zaměstnavatel měl k dispozici
objektivní stanovisko o stavu
věci. Jako řešení bych viděl
získání stanoviska odborného
lékaře, z něhož by bylo patrné,
že používání židle, která vám
byla přidělena zaměstnavatelem
pro vykonávání práce, vám ze
zdravotního hlediska nevyhovuje.

Tiskové prohlášení IE
k oceli a hliníku
uveřejníme v příštím čísle

Toto odborné stanovisko by mělo být následně posouzeno lékařem, který poskytuje u
vašeho zaměstnavatele pracovně lékařské služby. Přitom by bylo zjištěno, jaká je pro
vás vhodná individualizace pracovní polohy. Tedy, pokud budete mít k dispozici
lékařský posudek, z kterého bude jednoznačně vyplývat zákaz práce na konkrétní
židli z důvodu ohrožení vašeho zdraví, je zaměstnavatel povinen se tímto posudkem
řídit. Nedomnívám se, že by bylo nezbytně nutné, abyste si do práce musel přinést
židli vlastní.
Zaměstnavatel je obecně povinen zaměstnanci vytvořit příznivé pracovní prostředí, a
takové podmínky, které nebudou ohrožovat jeho zdraví. Proto je povinen
zaměstnanci k výkonu práce poskytnout takové pracovní prostředky (a tou je jistě i
židle), které bude vyhovovat posudku poskytovatele pracovně lékařských služeb. Lze
se samozřejmě i dohodnout, že vyhovující židli si zajistí zaměstnanec sám. Ta však
bude muset vyhovovat i požadavkům bezpečnosti práce. Pokud by k tomu došlo, bylo
by možné sjednat dle § 190 odst. 1 ZP náhradu za opotřebení vlastního nářadí nebo
jiných předmětů k výkonu práce.
Zdroj. http://www.bozpinfo.cz/nevyhovujici-pracovni-zidle

SLEVOVÝ PORTÁL ODBORYPLUS.CZ
Plavby po Vltavě s 50 % slevou pro O+
Vyhlídková plavba Pražskými Benátkami
Vyhlídková plavba do Čertovky a vstup do Muzea
Karlova mostu
Poznejte to nejlepší z Prahy během 45 minut. Vyplouvá se
z přístaviště, které se nachází přímo pod Karlovým mostem.
Jedinečná plavba Vám odhalí skryté krásy Prahy včetně
známého vodního kanálu Čertovka, kterému se říká Pražské
Benátky. Na lodích je zajištěno malé občerstvení v podobě
jednoho nápoje (pivo / limonáda „ZON“ / káva / čaj / v zimě
svařené víno) a perníku nebo zmrzliny v létě. Dále je pro
Vás připraven audio výklad o pražských pamětihodnostech
v 16 jazycích, včetně češtiny. Cena lodního listu zahrnuje
i vstup do Muzea Karlova mostu. Jsme v provozu 365 dní
v roce, vyplouváme za každého počasí po 15-ti
minutách.
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MŮŽEME SE NA PRACOVIŠTI
VZÁJEMNĚ INFORMOVAT
O PLATECH?
Zaměstnavatel, respektive naši nejbližší nadřízení,
nám zakazují, abychom se my, zaměstnanci,
vzájemně informovali o platech. Mají na takový
přístup právo?

nikoliv jeho povinností! Žádný právní předpis nemůže
zaměstnanci zakázat, aby se svými osobními údaji
nakládal tak, jak uzná za vhodné. To se týká i informace
ve vztahu k výši jeho platu nebo mzdy. Je zcela
nerozhodné, zda informaci o výši svého platu nebo
mzdy sdělí svému životnímu partneru, přátelům nebo
spoluzaměstnancům. Jsou to jeho osobní údaje a jeho
volba, jak s nimi bude nakládat. Stejně tak může dát
souhlas zaměstnavateli, aby v rámci personální politiky
zaměstnanců výši jeho platu či mzdy zveřejnil.

Při posuzování této otázky musíme vycházet z Listiny
lidských práv a svobod a ze zákona č. 101/2000 Sb., „O
ochraně osobních údajů“. Listina lidských práv a svobod
ve svém čl. 10 zaručuje ochranu soukromí každé fyzické
osoby.
Jako zásah do soukromí je chápáno neoprávněné
sdělování osobních údajů občana třetím osobám jako je
např. údaj o věku, zdraví, adresa bydliště apod., bez
souhlasu občana. Mezi osobní údaje patří i údaj o platu
nebo mzdě.

V některých případech odůvodňuje zaměstnavatel
požadavek vázat v tomto směru zaměstnance
mlčenlivostí
poukazem
na
oprávněné
zájmy
zaměstnavatele v souvislosti s konkurenčním bojem. Ve
svém dotazu se zmiňujete o situaci, která se týká platů.
V tomto případě se samozřejmě nemůže jednat o situaci
konkurenčního boje, protože v nepodnikatelské sféře se
odměňování řídí právními předpisy.

Tyto osobní údaje smí zaměstnavatel, jako správce
osobních údajů zaměstnanců, shromažďovat jen pokud
jej k tomu opravňuje zákon, nebo se souhlasem
zaměstnance. V žádném případě však zaměstnavatel
nesmí připustit, aby k těmto údajům měly přístup třetí
osoby. A to ani tehdy, když jsou tyto údaje
zpracovávány na základě zákona a k jejich zpracování
nemusí dát zaměstnanec souhlas. Porušení této zásady
je sankcionováno. Tento závazek se však týká pouze
zaměstnavatele.

Shrnuto: Zaměstnavatel nemá právo vyžadovat na
zaměstnanci, aby zachoval mlčenlivost o jakýchkoli
svých osobních údajích, tedy ani o své mzdě nebo platu.

Naprosto jiná je situace ve vztahu občan, tedy i
zaměstnanec, k jeho vlastním osobním údajům.
Ochrana osobních údajů je právem zaměstnance

I případ, kdy se zaměstnavatel pokusí omezit právo
zaměstnance nakládat s jeho osobními údaji jakýmkoliv
„vázacím aktem“ s povinností mlčenlivosti, postrádá
logiku. Takovýto závazek nemá oporu v zákoně.

Zdroj: http://www.bozpinfo.cz/muzeme-se-na-pracovisti-vzajemneinformovat-o-platech

O CENTRÁLU ODBORŮ MAJÍ
ZÁJEM MILIARDÁŘI
Tendr na prodej sídla odborů v Praze na Churchillově
náměstí vzbudil na realitním trhu nebývalý rozruch.
Podle odhadů z trhu by odboráři mohli za budovu
získat zhruba 300 milionů korun. Samotné svazy
využívají asi jen 80 procent budovy.

Otevřený podílový fond J&T BOND CZK, ISIN
CZ0008473634, od J&T Banky, a.s.:
Min. částka vkladu: 100.000,-Kč.
Zhodnocení: očekávané +/- 5% p.a.
Investiční horizont (doporučený): 3 roky, likvidita: do 14 dnů
pro fyzické i právnické osoby
Mobil: +420 774 50 90 41
Skype: jaroslav.marek57
E-mail: info@jmkomfort.cz

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bc. Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com

zdroj: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/ocentralu-odboru-maji-zajem-miliardari-1344342
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PORKOVÁK
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

