
 

 

         Záznam o provedení orientační dechové zkoušky na zjištění    Záznam o provedení orientační dechové zkoušky na zjištění 

                                         Přítomnosti alkoholu                         Přítomnosti alkoholu 
Ve smyslu zákona č.262/2006 Sb. ZP, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.379/2005 Sb. o opatřeních k   Ve smyslu zákona č.262/2006 Sb. ZP, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.379/2005 Sb. o opatřeních k  

ochraně před škodami způs.tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně sou. Zákonů  ochraně před škodami způs.tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návyk. látkami a o změně sou. zákonů 
 
Zaměstnavatel:  ……………………………..      Zaměstnavatel:  ……………………………. 

Sídlo:   ……………………………………      Sídlo:   ……………………………. 

IČ:    ……………………..       IČ:   ……………………………. 

 

Důvod dechové zkoušky:   namátková podezření          -      že je zaměstnanec pod vlivem alkoholu   Důvod dechové zkoušky:   namátková podezření       -      že je zaměstnanec pod vlivem alkoholu  

 

Jméno a příjmení zaměstnance:          Jméno a příjmení zaměstnance:  

(kontrolované osoby)                    ………………………………………………………………..  (kontrolované osoby)                    ……………………………………………………………….. 

Osobní číslo zaměstnance: ………………………………………………………………..  Osobní číslo zaměstnance: ………………………………………………………………..  

Pracovní zařazení:  ………………………………………………………………..  Pracovní zařazení:  ……………………………………………………………….. 

S provedením dechové zkoušky souhlasím X nesouhlasím (zaměstnanec byl poučen, že odmítnutí S provedením dechové zkoušky souhlasím X nesouhlasím (zaměst. byl poučen, že odmítnutí 

může být důvodem k okamžitému rozvázání pracovního poměru což stvrzuji svým podpisem:  může být důvodem k okamžitému rozvázání pracovního poměru což stvrzuji svým podpisem: 

 

                                                      ………………………………………………………………...                                                       ………………………………………………………………... 

Orientační dechová zkouška byla provedena:   dne: ………………..čas………………………… Orientační dechová zkouška byla provedena:   dne: ………………..čas………………………… 

 Detekční trubicí                                                 Měřícím přístrojem      Detekční trubicí                                                 Měřícím přístrojem 

Měřící přístroj (označení, typ):……………………………………………………………………  Měřící přístroj (označení, typ):……………………………………………………………………  

Kalibrace měřícího přístroje: dle návodu výrobce, Datum poslední kalibrace:…………………… Kalibrace měřícího přístroje: dle návodu výrobce, Datum poslední kalibrace:…………………… 

Orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno: 

 Že zaměstnanec nebyl pod vlivem alkoholu a orientační dechová zkouška byla negativní  * Že zaměstnanec nebyl pod vlivem alkoholu a orientační dechová zkouška byla negativní 

 Že orientační dechová zkouška byla positivní a zaměstnanec svým jednáním ohrozil život  * že orientační dechová zkouška byla positivní a zaměstnanec svým jednáním ohrozil život 

nebo zdraví svoje a nebo dalších osob a nebo mohl poškodit cizí majetek a souhlasí s tím, že  nebo zdraví svoje a nebo dalších osob a nebo mohl poškodit cizí majetek a souhlasí s tím, že 

byl pod vlivem alkoholu v množství ……………………‰      byl pod vlivem alkoholu v množství ……………………‰ 

 Že orientační dechová zkouška byla positivní a zaměstnanec svým jednáním ohrozil život  * Že orientační dechová zkouška byla positivní a zaměstnanec svým jednáním ohrozil život 

nebo zdraví svoje a nebo dalších osob a nebo mohl poškodit cizí majetek a nesouhlasí s tím,že  nebo zdraví svoje a nebo dalších osob a nebo mohl poškodit cizí majetek a nesouhlasí s tím,že 

je pod vlivem alkoholu a proto se   podrobí   x   nepodrobí   odbornému lékařskému vyšetření  Je pod vlivem alkoholu a proto se   podrobí   x   nepodrobí   odbornému lékařskému vyšetření 

 
Orientační dechovou zkoušku nařídil a provedl bezpečnostní technik  pověřený k tomuto úkonu,                                 Orientační dechovou zkoušku nařídil a provedl bezpečnostní technik pověřený k tomuto úkonu 

    nebo službu konající vedoucí pracovník ,  písemně pověřený statutárním zástupcem společnosti:    nebo službu konající vedoucí  pracovník,  písemně pověřený statutárním zástupcem společnosti: 

 

………………………………                           …………………………………………………                  …………………………………………..           ……………………………………………..  

Jméno, příjmení                                                   podpis                                                                                 jméno, příjmení                                                     podpis 

 

S výsledkem orientační dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu uvedeným v záznamu  S výsledkem orientační dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu uvedeným v záznamu  

Souhlasím, což stvrzuji svým podpisem:        Souhlasím, což stvrzuji svým podpisem: 

                                                               ……………………………………………………………..     …………………………………………………………….. 

                        

      podpis zaměstnance (kontrolované osoby)         podpis zaměstnance (kontrolované osoby) 

                        

     


