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Lokomotiva táhla vykolejený
vlak jeden a půl kilometru
Pokračování ze strany 1
Mluvčí Správy železniční
dopravní cesty Marek Illiaš
pro ČTK uvedl, že běžné kolejové jeřáby poškozené vagony
nebudou schopny z kolejiště
odstranit. Povolána bude speciální těžká technika. Tyto
práce proto začínají až dnes.
„Odborníci nyní zkoumají
rozsah poškození. Předpokládáme, že uvedení trati do původního stavu potrvá dva až
tři týdny,“ řekl Illiaš.
Podobná nehoda se stala
13. listopadu v Přibyslavi. Vykolejily tam dva poslední vozy
nákladního vlaku. Škoda činí
šest milionů korun.

pondělí 24. listopadu 2014

Cyklista po střetu s automobilem
utrpěl vážné zranění
Karviná – V přímém ohrožení života byl sedmapadesátiletý cyklista po střetu s automobilem, ke kterému
došlo v pátek krátce po 18. hodině v Karviné. Lékař
zdravotnické záchranné služby, která u nehody zasahovala, zjistil poruchu vědomí, poranění hlavy a mozku, a také dolních končetin. Záchranáři zajistili pacienta krčním límcem. „Posádka zahájila podávání nezbytných léků a lékař muže následně zaintuboval a připojil k přístrojem řízené ventilaci,“ doplnil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Pacient byl převezen do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.
(zor)

Oheň poničil třineckou hospůdku
Třinec – Hasiči včera ráno zasahovali u požáru dřevěné hospůdky, postavené u rodinného domku v Třinci-Lyžbicích. Požár se obešel bez zranění, škoda se odhaduje na půl milionu korun. Hospůdka z unimobuněk
a dřeva stála čtyři metry od nejbližšího rodinného domku, který oheň nepoškodil. Na místo vyjely kromě jednotky hasičů také tři jednotky sboru dobrovolných
hasičů.
„Hasiči dostali oheň pod kontrolu zhruba za půl hodiny, dohašování s rozebíráním konstrukcí jim zabralo další téměř dvě hodiny,“ uvedl mluvčí Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. Příčinou vzniku požáru byl vadný kouřovod z krbových kamen na tuhá paliva, chybně a svépomocí napojený na komín.
(lmo)

VYKOLEJENÝ VLAK. Škodu za
5,6 milionu korun způsobila vykolejená lokomotiva u ostravského hlavního nádraží.
Foto: Deník/Lukáš Kaboň
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Evakuace ostravské Stodolní ulice: stovky
lidí musely opustit bary
Několik barů ve Stodolní ulici v centru
Ostravy museli kvůli nahlášené bombě
v sobotu ráno evakuovat ostravští policisté.
„Vtipálek“ byl dopaden ani ne půl hodiny
po telefonátu.
Deník zaujalo
JAKUB MALCHÁREK

Ostrava – Rušno bylo v sobotu krátce před třetí hodinou
ranní ve Stodolní ulici. A tentokrát to nebylo kvůli zábavě,
hudbě nebo alkoholem posíleným výtržníkům, jak bývá obvykle zvykem.
Operátoři tísňové linky
totiž přijali telefonát o nastražené bombě v lokalitě barové ulice. Aby volající
„terorista-amatér“ ukázal, že

to myslí vážně, volal za několik minut znovu, a pak ještě
jednou, pokaždé z jiného místa. To už jej ale policisté zadrželi přímo v jednom z veřejných telefonních automatů.
Od prvního hovoru přitom neuplynula ani půl hodina.
„První oznámení o uložení
nástražného výbušného systému započalo činnost integrovaného záchranného systému, desítky policistů začaly s evakuací provozoven na
ulici Stodolní. Prostor barů
byl po evakuaci vždy propátrán. Evakuovány byly

stovky osob,“ přiblížila shon
nad ránem tisková mluvčí
krajských policistů Gabriela
Holčáková.
Zadržený 31letý muž nešel
při zákroku policejní hlídky
daleko k peprným výrazům a
urážkám. Navíc mu byly při
dechové zkoušce naměřeny
zhruba tři promile alkoholu.
„Vzhledem k uvedenému
nebylo reálné muže následně
podrobit výslechu, tento bude
realizován v době, kdy bude
zadržený schopen procesních
úkonů. Věc je kvalifikována
jako šíření poplašné zprávy.
Muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť byl
mimo jiné pro přečin šíření
poplašné zprávy již odsouzen.
Z výkonu trestu odnětí svobody se vrátil začátkem tohoto
měsíce,“ přiblížila policejní
tisková mluvčí Gabriela Holčáková.

Druhý případ
Podobný případ policisté řešili ani ne před 24 hodinami,
kdy v pátek krátce po 9. hodině oznámil další „vtipálek“
uložení několika náloží v objektu ostravské pily nedaleko
Hranečníku. Situaci navíc vyhrotil tím, že prý do výbuchu
zbývá jen několik minut. Evakuováno bylo zhruba šedesát
osob.
„Ještě téhož dne byl osmadvacetiletý muž vyslechnut a
policejní komisař zahájil jeho
trestní stíhání pro přečin šíření poplašné zprávy. Obviněnému tak hrozí trest odnětí
svobody až na tři léta. Muž se
k činu doznal, příčinou nepravdivého telefonátu mělo
být neuhrazení provedené
práce,“ uvedla k případu
mluvčí krajských policistů.

Z HOSPŮDKY nezbylo po požáru skoro nic.
Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Syn spolykal prášky a skončil
v nemocnici
Ostrava – Na městskou policii se ve čtvrtek večer obrátil muž z Ostravy-Poruby. Oznámil, že se u něj nachází osmadvacetiletý syn, s nímž má dlouhodobé spory, který odmítá opustit jeho byt. Dále uvedl, že potomek spolykal větší množství léků na spaní. „Na místo
vyslaná hlídka zjistila, že mladý muž v danou chvíli
není schopen komunikace ani samostatného pohybu,
leží na gauči a kolem něho je na zemi poházeno několik prázdných obalů od léků. Ihned přivolali sanitku
s lékařem. Ten rozhodl o převozu mladého muže do nemocnice,“ sdělila mluvčí ostravské městské policie
Vladimíra Zychová.
(per)

PĚT RAD aneb Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.
Od 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických
zdravotních službách, který
mimo jiné stanoví novou povinnost pro zaměstnavatele
zajistit pro zaměstnance lékaře, který bude na základě písemné smlouvy zajišťovat
pracovnělékařské služby. V
následujících pěti radách si
blíže rozvedeme pravidla jejich poskytování.

Rada první
Pravidla poskytování pracovnělékařských služeb se
odvíjí od toho, do jaké kategorie je vykonávaná práce zařazena.
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví se práce rozdělují do čtyř kategorií, kdy

do kategorie první se řadí
práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na
zdraví (administrativní práce
atd.), a do kategorie čtvrté
patří práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví,
které nelze zcela vyloučit ani
při používání dostupných
a použitelných ochranných
opatření. O čím vyšší kategorii se tedy jedná, tím častěji se
musí zaměstnanec podrobovat pravidelným periodickým
prohlídkám.

Rada druhá
V případě zaměstnání zařazeného do I. kategorie může lékařské prohlídky a posudky zdravotní způsobilosti k práci provádět praktický lékař zaměstnanců.
Zaměstnavatel je pro výkon
práce na svých pracovištích
povinen uzavřít písemnou
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, kterým může
být pouze poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel
v oboru pracovní lékařství.
Jde-li o práce zařazené pouze
do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného
zdraví a není-li součástí této

práce činnost, pro jejíž výkon
jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek
a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě
písemné žádosti u poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče
o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele, s nímž
uzavřel písemnou smlouvu.

Rada třetí
Vstupní lékařská prohlídka
je vyžadována vždy v případě uzavření pracovního poměru, u dohody o provedení
práce nebo pracovní činnosti pouze tehdy, jestliže
tak stanoví zákon.
Jde-li o osobu ucházející se
o zaměstnání, postupuje se při
posuzování její zdravotní
způsobilosti k práci obdobně
jako při posuzování zdravotní
způsobilosti zaměstnanců
v rámci pracovnělékařských
služeb s tím, že vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje
u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má
zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u re-

gistrujícího poskytovatele, ke
kterému vyslal zaměstnavatel
osobu ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel vstupní
lékařskou prohlídku zajistí
vždy před uzavřením pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti, má-li být
osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je
podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou
nebo je součástí této práce
činnost, pro jejíž výkon jsou
podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, nebo vztahu
obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Rada čtvrtá
Zaměstnanec je povinen se
zdravotní prohlídce podrobit, jinak je považován pro
výkon práce za zdravotně
nezpůsobilého.
Zaměstnanec je povinen
podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel
uzavřel písemnou smlouvu,
popřípadě pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti
u poskytovatele pracovnělékařských služeb, u kterého je
zaměstnanec registrován.

Pracovnělékařskými prohlídkami jsou vstupní prohlídka, prohlídka periodická
a prohlídka mimořádná, které
se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve
vztahu k práci, výstupní lékařská prohlídka a lékařská
prohlídka po skončení rizikové práce. Pokud se některé
z prohlídek odmítne podrobit,
hledí se na něj, jako by byl pro
výkon práce zdravotně nezpůsobilý, a zaměstnavatel je
oprávněn s ním z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr.

Rada pátá
Zaměstnavatel má právo
vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, kdykoli má
pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci.
Při zařazování zaměstnanců k práci je zaměstnavatel
povinen postupovat podle závěrů lékařských posudků
o jejich zdravotní způsobilosti. Jestliže o to zaměstnanec
požádá, je zaměstnavatel povinen ho odeslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Oproti tomu má však
zaměstnavatel právo vyslat
zaměstnance na mimořádnou
pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdra-

votní způsobilosti zaměstnance k práci. Pracovnělékařské služby hradí zaměstnavatel, s výjimkou posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního
stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí
z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských
preventivních prohlídkách po
skončení rizikové práce,
upravených v zákoně
o ochraně veřejného zdraví.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách
Rubrika Pět rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích, a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Podmínky vazebního stíhání

