
DMO

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
číslo smlouw Klienta:.................................

J

číslo smlouvy Poskytovatele: 1/2019

uzavřená dle ustanoveni § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Technické služby města Mostu a.s.
IČO: 64052265 
DIČ: CZ64052265
se sídlem: Most-Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771 
bankovní spojení:
zastoupena: Ing. Václavem Zahradníčkem - předsedou představenstva

Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva 
(déle jen „Klient")

a

Iatri Cauti, s.r.o.
IČO: 24769941 
DIČ: CZ24769941
se sídlem: Karpatská 1166/18, Vršovice, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 172883 
bankovní spojení: č.ú.:
zastoupena: MUDr. Martinem Simšou, jednatelem
(déle jen „Poskytovatel")

(Klient a Poskytovatel dále také společně jen „Smluvní strany“) 
(Klient nebo Poskytovatel dále také „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, č. 
smlouvy Klienta: ..................... , č. smlouvy Poskytovatele: 26/2019, (dále jen „Smlouva"):

1.

I. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

1.1. Klient je zaměstnavatelem, jehož zákonnou povinností je zajistit pro zaměstnance 
pracovnélékařské služby v odpovídajícím (zákonném) rozsahu (dále jen „Služby") a plnit vůči 
zaměstnancům povinnosti v oblasti ochrany zdraví při práci dle platných a účinných právních 
předpisů, zejm. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákoník práce"), zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoSZS" ), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdjších předpisů (dále jen „ZoOVZ"), a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 
79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých formách posudkové péče (dále jen 
„Vyhláška");

1.2. Poskytovatel je poskytovatelem Služeb oprávněným k poskytování Služeb v odpovídajícím 
zákonném rozsahu dle platných a účinných právních předpisů a dle této Smlouvy se Smluvní 
strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. V návaznosti na čl. I. této Smlouvy tvoří předmět této Smlouvy závazek Poskytovatele po 
sjednanou dobu poskytovat Klientovi (jím určeným zaměstnancům) Služby v rozsahu podle této 
Smlouvy, který odpovídá (musí odpovídat) rozsahu Služeb dle příslušných platných a . účinných 
právních předpisů, které je povinen Klient zajistit (zajišťovat), a závazek Klienta zapladt 
Poskytovateli za Služby cenu sjednanou v Příloze č.2, za platebních podmínek sjednaných v Příloze 
č. 1, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že závazek Poskytovatele k poskytování 
Služeb dle této Smlouvy se vztahuje na všechna pracoviště Klienta.

3. SPECIFIKACE A ROZSAH SLUŽEB

1. Rozsah Služeb dle této Smlouvy navazuje na požadavky platných a účinných právních předpisů 
v oblasti poskytování Služeb, zejm. Zákoníku práce, ZoSZS, ZoOVZ, Vyhlášky a vyhlášky ministra 
zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (Mezinárodní 
organizace práce ILO č. 161).

2. Služby představují zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní 
činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních 
pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními 
úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci 
a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce, popř. další služby vyžadované dotčenými 
právními předpisy v oblasti poskytování Služeb, které je povinen Klient pro zaměstnance (ze 
zákona) zajistit.

3. Smluvní strany se dohodly, že Služby budou poskytovány v obci Most.

4. Smluvní rozsah Služeb, včetně platebních a cenových podmínek uvedených v Příloze č.l a v příloze 
č. 2 této Smlouvy, je závazný pro obé Smluvní strany.

4. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poskytovatel bude Služby poskytovat v rozsahu dle této Smlouvy a za cenových podmínek dle 
Přílohy č. 2, v souladu s platnou legislativou ČR, v odpovídající kvalitě, řádně a včas, s maximální 
odbornou péčí a způsobem podle posledních poznatků v daném oboru.

Poskytovatel pro provádění Služeb zajistí samostatné zdravotnické zařízení (dále jen ,,Ordinace“) 
splňující požadavky právních předpisů na prostory zdravotnického zařízení.

Poskytovatel zajistí kapacitu pro provádění Služeb v Ordinaci v případech dle čl. III. odst. 3 věta 
druhá této Smlouvy, a to v rozsahu dle této Smlouvy a vedení příslušné zdravotnické dokumentace 
v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

Poskytovatel na žádost Klienta dočasně zajistí aktuální navýšení kapacity pro provádění Služeb nad 
rámec rozsahu uvedeného v této Smlouvě, bude-li žádost Klienta Poskytovateli písemně předána (či 
osobně projednána) s předstihem minimálně 1 měsíce před požadovaným navýšením kapacity 
poskytování Služeb.

Poskytovatel k provádění Služeb zajistí v odpovídajícím rozsahu lékaře a nelékařský zdravotnický 
personál s příslušným vzděláním a praxí v oboru.

Poskytovatel zajistí pro zaměstnance Klienta poskytovatele odborných vyšetření indikovaných 
Poskytovatelem pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatele dalších zdravotních služeb 
(odborných vyšetření) určí zaměstnancům Poskytovatel; faktura za tato vyšetření bude vystavována 
Poskytovatelem za kalendářní měsíc, přičemž správnost dat (rozsah uskutečněných vyšetření) musí 
být před vystavením příslušné faktury konzultována a odsouhlasena Klientem. Za tímto účelem 
Poskytovatel vždy v dostatečném časovém předstihu před vystavením faktury zašle Klientovi 
seznam provedených prohlídek a odborných vyšetření (v dohodnutém formátu) ke kontrole.
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7. Poskytovatel zajistí nebo vyšle (v rámci dohodnutých poskytovatelů a cenových ujednání 
jících z Přílohy č. 2) zaměstnance na příslušná potřebná odborná vyšetření. Tyto služby jsou

nad rámec Služeb a platí pro ně cenová ujednání obsažená v Příloze č. 2.

8. Poskytovatel zajistí odpovídající vybavení Ordinace léky a zdravotnickým materiálem nutným k 
poskytování Služeb, a to na náklady Poskytovatele.

9. Poskytovatel bude seznamovat Klienta s výsledky poskytování Služeb (zejm. pracovnělékařských 
prohlídek) a se stavem plnění poskytovaných Služeb prostřednictvím reportingu na žádost Klienta, 
koordinačních meedngů, ročních prezentací či jinou formou, která bude Smluvními stranami v 
konkrétním případě dohodnuta.

10. Poskytovatel vždy informuje (bude informovat) Klienta o možném vlivu faktorů pracovních 
podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců.

11. Poskytovatel bude prostřednictvím pověřených zaměstnanců vykonávat pravidelný dohled (šetření) 
na pracovištích Klienta a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci na těchto pracovištích.

12. Poskytovatel bude neprodleně oznamovat Klientovi podezření na nemoc z povolání (ohrožení 
nemocí z povolání) nebo zjištění jiných závažných či opakujících se skutečností negativně 
ovlivňujících ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

13. Poskytovatel bude upozorňovat klienta na nedodržování legislativních povinností a navrhovat 
opatření k odstranění nedostatků v ochraně zdraví zaměstnanců Klienta při práci, ochraně před 
nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví souvisejícími s výkonem práce, včetně návrhu na 
provádění pracovnělékařských prohlídek v kratších lhůtách, resp. větším rozsahu, než stanoví 
právní předpisy.

14. Poskytovatel na základě pokynu Klienta provede školení první pomoci zaměstnanců Klienta cílené 
na možné ohrožení zdraví na pracovištích Klienta a poskytne součinnost při realizaci zdravotních 
preventivních programů a opatření (např. očkování, potravinové doplňky apod.). Cena školení bude 
stanovena dohodou Smluvních stran v návaznosti na rozsah požadovaného školení.

15. Poskytovatel bude na základě požadavků a potřeb Klienta poskytovat Klientovi poradenskou a 
konzultační činnost týkající se zejména ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ergonomie, 
organizace práce včetně uspořádání pracovišť, pracovního režimu a použití osobních ochranných 
pracovních prostředků, a to v zájmu zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců Klienta a jejich 
sociální pohody na pracovišti Klienta.

16. Poskytovatel bude spolupracovat s Klientem, jeho zaměstnanci, zástupcem pro oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s odborně způsobilými osobami Klienta v prevenci rizik, odborovou 
organizací a kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1 7. Poskytovatel bude informovat zaměstnance Klienta o možném vlivu faktorů pracovních podmínek 
na jejich zdraví, a to se znalostí vývoje jejich zdravotního stavu.

18. Poskytovatel bude na základě požadavků a potřeb Klienta spolupracovat s veškerými dotčenými 
orgány ochrany veřejného zdraví (dále jen „Orgány OVZ“), zejména při kategorizaci prací, šetření 
příčin nemocí z povolání a jiných poškození zdraví souvisejících s výkonem práce.

19. Poskytovatel bude kontrolovat plnění rozhodnutí, která vydal Orgán OVZ. Poskytovatel bude vždy, 
zejména při jednáních s Orgány OVZ, hájit zájmy Klienta.

20. Poskytovatel bude vést své odborné i zdravotnické pracovníky k odpovědnosti za plnění všech 
úkolů a včasnou reakci k požadavkům Klienta, pravidelně pracovníky vzdělávat a neprodleně řešit 
případné připomínky Klienta k jejich práci.

21. Poskytovatel bude fakturovat Klientovi za poskytování Služeb výlučně cenu sjednanou v této 
Smlouvě (zejm. dle její Přílohy č. 2).

22. Poskytovatel bude mít po celou dobu účinnosti této Smlouvy uzavřené profesní pojištění 
odpovědnosti, které bude dostatečně krýt odpovědnost Poskytovatele za škody, které mohou 
vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

*
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5. POVINNOSTI KLIENTA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Klient bude Poskytovateli za Služby poskytnuté řádně v souladu s touto Smlouvou hradit řádně a 
včas a v plné výši cenu sjednanou v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to včetně ceny za vyžádané (a 
realizované) služby nad rámec této smlouvy (podle čl. IV odst. 4 této smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že ceník uvedený v Příloze č. 2 nezahrnuje laboratorní a odborná 
vyšetření prováděná mimo prostory Ordinace, která jsou nařízena právními předpisy či 
rozhodnutím Orgánu OVZ, anebo indikována posuzujícím lékařem Poskytovatele za účelem vydání 
lékařského posudku o zdravotní způsobilostí zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) k práci na 
pracovištích Klienta.

Klient bude neodkladně Poskytovatele písemně informovat o veškerých změnách majících dopad 
jak na smluvní rozsah a závazný ceník uvedený v Příloze č. 2 tak i na poskytování Služeb a jejich 
kvalitu. Těmito změnami se rozumí především změny v počtu zaměstnanců Klienta a změny 
v počtu, typu a místa pracovišť oproti stavu ke dni uzavření této Smlouvy, dále nové pracovní 
pozice, nové technologie, změny pracovních podmínek a pracovního prostředí na pracovištích, 
rizikových faktorů a rizik práce.

Klient bude používat dokumenty (které budou aktualizovány na základě vzájemné dohody 
s Poskytovatelem) umožňující řádné poskytování Služeb, zejména řádné provádění 
pracovnělékařských prohlídek (především legislativně platné vzory žádostí o provedení lékařské 
prohlídky a posudků o zdravotní způsobilosti k práci).

Klient umožní (v odpovídajícím a potřebném rozsahu) pověřeným zaměstnancům Poskytovatele 
vstup na každé své pracoviště a sdělí jim informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného 
ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, 
předloží jim technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělí jim informace rozhodné pro ochranu 
zdraví při práci.

Klient umožní pověřeným zaměstnancům Poskytovatele pořizování fotodokumentace a video 
dokumentace pracovního prostředí a pracovních podmínek na svých pracovištích, to však výlučně 
v případě, že Smluvními stranami bude rozsah a důvodnost pořízení dokumentace/videa předem 
projednána a Klientem písemně schválena.

Klient umožní oprávněným osobám Poskytovatele přístup do interních dat Klienta, kde jsou 
shromažďována aktuální relevantní data o zaměstnancích, popř. z aplikací Klienta pravidelně 
nebo na vyžádání Poskytovatele generovat, resp. předávat Poskytovateli příslušná data potřebná pro 
poskytování Služeb. Jakékoliv předávání informací Poskytovateli může být realizováno výlučně 
v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Klient seznámí Poskytovatele neprodleně se všemi rozhodnutími vydanými Orgány OVZ.

Klient zajistí na žádost Poskytovatele (v případě podezření, že došlo k takové změně pracovních 
podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců) měření, 
popřípadě expertizy, a to za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a odezvy 
organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace zdravotních rizik.

Klient bude svědomitě vysílat zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky včetně dodržování jejich 
period stanovených platnou legislativou resp. dodržovat platnost posudků vydaných 
Poskytovatelem.

Klient odešle zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to požádal 
zaměstnanec nebo Poskytovatel.

Klient při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce jej vybaví řádně vyplněnou žádostí 
obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení 
zaměstnance požadováno, popř. dalšími doklady požadovanými zvláštními právními předpisy. 
Jedná se zejména o povinnost zaměstnance (uchazeče) předložit u vstupní lékařské prohlídky výpis 
ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře. Na tuto povinnost jako podmínku 
vydání posudku bude zaměstnanec (uchazeč) upozorněn jak vysílajícím vedoucím zaměstnancem 
Klienta, tak i odkazem v žádosti o provedení prohlídky.

Klient zajistí, aby se zaměstnanci podrobili u Poskytovatele pracovnělékařským službám podle této 
Smlouvy, včetně zdravotních služeb (např. odborná vyšetření) indikovaných Poskytovatelem Služeb
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14.

15.

16.

pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatel dalších zdravotních služeb (odborných vyšetření) 
určí zaměstnancům Poskytovatel Služeb; další zdravotní služby jsou součástí Služeb.

Klient bude při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků 
jejich zdravotní způsobilosti.

o

Klient bude přijímat opatření vyplývající z dohledu (šetření) na pracovištích, z konzultací a 
odborného poradenství k zajištění legislativních požadavků na poskytování Služeb. Nebudou-li 
Klientem přijata odpovídající opatření, neodpovídá Poskytovatel za případné škody či jiné dopady 
na zdraví, zdravotní způsobilost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci ani za sankce či jiné 
následky ze strany dozorových orgánů.

Klient vyrozumí Poskytovatele o jakémkoliv šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, týkající se 
pracovních podmínek a pracovního prostředí či šetření (podezření) nemoci z povolání, nebo 
inspektorátů práce a v případě plánované kontroly vyrozumět Poskytovateli s dostatečným 
předstihem.

6. MLČENLIVOST

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že všechny údaje, informace a skutečnosti o druhé Smluvní straně, o 
jeho činnosti v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním, o kterých se dověděl jakýmkoliv 
způsobem, , jsou důvěrnými informacemi a představují současně obchodní tajemství druhé Smluvní 
strany. Smluvní strany se zavazují, že tyto údaje, informace a skutečnosti neposkytnou třetí straně a 
nepoužijí je k jinému účelu než pro plnění této smlouvy.

2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na zpřístupnění informací a skutečnosti, které:

jsou veřejně přístupné, anebo které se bez zavinění Smluvní strany, která tyto získala, stanou 
veřejně přístupnými, anebo

byly prokazatelně Smluvní straně dostupné anebo známé už před nabytím platnosti této 
Smlouvy a nebyly předmětem žádného závazku mlčenlivostí, anebo

se Smluvní strana dověděla od třetí strany, která není povinna zachovat mlčenlivost vůči druhé 
Smluvní straně, anebo

v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu nebo 
jiné zákonem stanovené informační povinnosti; smluvní strana je v takovém případě povinna 
označit poskytnuté chráněné informace jako obchodní tajemství a bez zbytečného odkladu 
vyrozumět o jejich poskytnutí druhou Smluvní stranu.

zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť Klient je 
povinným subjektem dle tohoto zákona.

3. Ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na výše uvedené povinnosti uchování 
důvěrných informací, které zůstávají v platnosti i pro případ ukončení platnosti a účinnosti této 
Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

4. V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle tohoto čl. VI. této Smlouvy, je Klient 
oprávněn Poskytovateli účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti mlčenlivosti dle tohoto čl. VI. této Smlouvy. Právo Klienta na náhradu škody i na 
odstoupení od této Smlouvy dle čl. IX. této Smlouvy zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčeno.

5. Předchozími ustanoveními tohoto čl. VI. této Smlouvy nejsou dotčena povinnosti Poskytovatele 
vyplývající ze zvláštních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 372/2011 Sb. včetně 
nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) ve zněních pozdějších předpisů.

7. KONTAKTNÍ OSOBY

1. Smluvní strany za účelem realizace této Smlouvy tímto pověřují tyto (kontaktní) osoby: 

za Klienta:
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za Poskytovatele:

2. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené kontaktní osoby mohou za příslušnou Smluvní stranu 
(vedle dalších osob oprávněných k tomu na základě zákona např. z dtulu jejich funkce, zařazení či 
pověření určitou činností) jednat ve všech věcech souvisejících s realizací této Smlouvy. V případě, 
že dojde ke změně Smluvními stranami určených kontaktních osob, je příslušná Smluvní strana 
povinna tuto změnu oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně. Tato změna není 
považována za změnu Smlouvy a nebude proto prováděna formou dodatku k této Smlouvě.

8. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. podpisem oběma Smluvními stranami, a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Klient se zavazuje do data účinnosti této Smlouvy informovat Poskytovatele o počtu, typech a 
místech pracovišť, na nichž vykonávají pracovní činnost zaměstnanci, kterým budou poskytovány 
Služby dle této Smlouvy.

3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

9. UKONČENÍ SMLOUVY

1. S ohledem na předmět této Smlouvy se Smluvní strany dohody, že práva a povinnosti z této 
Smlouvy mohou zaniknout výlučně následujícími způsoby:

(i) písemnou dohodou Smluvních stran,

(ii) odstoupením od Smlouvy a

(iii) výpovědí.

2. Kterákoli Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit pouze z důvodů stanovených v této 
Smlouvě nebo kogentními ustanoveními zákona. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno 
písemně.

3. Příslušná Smluvní strana (tj. Smluvní strana, která je dotčena podstatným porušením Smlouvy 
druhou Smluvní stranou) může od této Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení 
Smlouvy (smluvní povinnosti) druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se 
považuje pouze:

3.1 porušení povinnosti Poskytovatele zachovávat mlčenlivost dle v čl. VI. této Smlouvy, a/nebo

3.2 opakované porušení povinnosti Poskytovatele poskytovat Služby v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy a touto Smlouvou; odstoupení dle tohoto bodu 3.2 musí 
předcházet písemné upozornění Klienta na neplnění Služeb Poskytovatele dle Smlouvy a 
poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě, která nesmí být kratší než 20 dní, a/nebo

3.3 prodlení Klienta s jakoukoliv platbou za Služby dle této Smlouvy, a to více jak 90 dní; 
odstoupení dle tohoto bodu 3.3 musí předcházet písemné upozornění Poskytovatele na 
prodlení Klienta s úhradou plateb dle této Smlouvy, které musí obsahovat výslovnou 
specifikaci dlužných plateb, a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě, která nesmí být kratší 
než 20 dní.

4. Účinky řádného písemného odstoupení od této Smlouvy nastávají po uplynutí 30 dní ode dne 
doručení odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že účinky 
odstoupení od této Smlouvy byly sjednány s ohledem na specifický předmět této Smlouvy a 
(zákonnou) nutnost Klienta zajistit jiného poskytovatele Služeb pro případ ukončení Služeb na 
základě této Smlouvy.

Smlouva o poskytování pracovnelčkařských služeb č. smlouvy Klienta , č. smlouvy Poskytovatele 1/2019 6/11



Kterákoliv ze Smluvních stran může tuto Smlouvy jednostranně vypovědět bez uvedení důvodu. 
Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé Smluvní straně. Výpovědní doba vzhledem 
k specifickému předmětu této Smlouvy a (zákonné) nutnosti Klienta zajistit jiného poskytovatele 
Služeb činí 3 kalendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po 
dni, kdy byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formou se souhlasem 
Smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
• Příloha č. 1 — Umístění ordinace, rozpis ordinačních hodin, platební podmínky, doplnění 

rozsahu Služeb,
• Příloha č. 2 - Cenové podmínky - ceníky za provedení jednotlivých vyšetření prováděných 

ve vlastní ordinaci nebo externími specialisty.
Smluvní strany jsou povinny poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost a vzájemně 
spolupracovat při plnění povinností plynoucích z této Smlouvy a plnění těchto povinností nebudou 
jakýmkoliv způsobem mařit.

Veškerá (veškeré) ustanovení (čásd) této Smlouvy je třeba vykládat vždy ve prospěch jejich platnosti.

V případě, že některé (některá) ustanovení (část) této Smlouvy bude prohlášeno (prohlášena) za 
neplatné a/nebo neúčinné (neplatnou a/nebo neúčinnou), zůstávají ostatní ustanovení (části) této 
Smlouvy platná a účinná (platné a účinné), ledaže se týká důvod neplatnosti ustanovení (části) této 
Smlouvy, které (kterou) nelze od ostatního obsahu oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné (neplatnou a/nebo neúčinnou) ustanovení (část) 
této Smlouvy ustanovením (částí) platným a/nebo účinným (platnou a/nebo účinnou), které (která) 
bude odpovídat úmyslu Smluvních stran a jejich projevu vůle učiněnému touto Smlouvou.

v
Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména 
Zákoníkem práce, ZoSZS, ZoOVZ a dalšími dotčenými právním předpisy v oblasti poskytování 
pracovnělékařských služeb.

Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dohodu v souladu s tímto zákonem uveřejní Klient, a 
to nejpozději do 30 dnů od podpisu dohody. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 
dohodu v registru Poskytovatel.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží kupující do datové schránky/emailem potvrzení od správce 
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že 
prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dohody v registru smluv, nijak dále o této 
skutečnosti informován.

Sjednává se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i 
v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této dohodě uvedenou či naposledy písemně 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá 
korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví dohody. Je-li na jedné straně vícero 
účastníků, platí, že povinnost doručit písemnost je splněna okamžikem, kdy byla doručena 
kterémukoliv z nich.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Klient i 
Poskytovatel obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této Smlouvy včetně jejích 
příloh, nemají k němu žádných výhrad či připomínek, a že tato Smlouva vyjadřuje jejich skutečnou, 
svobodnou a vážně míněnou vůli.
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Poskytovatel
Datum:

Hient 1 1 02. 2019
Datum:_________ _____

Příloha č. 1 Smlouvy

Umístění ordinace, rozpis ordinačních hodin, platební podmínky,
doplnění rozsahu Služeb

Umístění ordinace:

Čs. armády 2112/56, 43401 Most, 2. patro

Rozpis ordinačních hodin:

Pondělí 07,00- 15,30
Úterý 07,00- 15,30
Středa 07,00- 15,30
Čtvrtek 07,00- 15,30
Pátek 07,00- 15,30

Platební podmínky:

1. Cenu za Služby uhradí Klient Poskytovateli měsíčně zpětně na základě faktury vystavené 
Poskytovatelem vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve kterém došlo k poskytování 
Služeb v souladu s touto Smlouvou.

2. Cenu za zajištění odborných vyšetření u externích poskytovatelů služeb uhradí Klient měsíčně zpětně 
na základě faktury vystavené Poskytovatelem vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve 
kterém došlo k poskytování vyšetření u externích poskytovatelů služeb.

3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitostí dle platných a účinných právních předpisů,, jinak je 
Klient oprávněn ji bez zbytečného odkladu vrátit zpět Poskytovateli k opravě či doplnění, aniž by byl 
v prodlení s úhradou.

4. Faktur)- mohou být zasílány buď elektronickou formou na e-mail Klienta: nebo
v papírové podobě na adresu: Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, 434 01 Most- 
Velebudice.

5. Splatnost každé jednotlivé faktury Smluvní strany sjednávají do 14 dní od jejího doručení Klientovi.

Smlouva o poskytování pracovnčlckařských služeb č. smlouvy Klienta...................., č. smlouvy Poskytovatele 1/2019 8/11



6. V případě, že bude kterákoli Smluvní strana (dlužník) v prodlení se zaplacením svého peněžitého 
dluhu nebo jeho části, může druhá Smluvní strana (věřitel) požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku z 
prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

7. Poskytovatel je plátcem DPH a proto k ceně za poskytnuté Služby bude připočítána daň z přidané 
hodnoty a to v případě výkonů PLS a jiných, které zdanění DPH podléhají dle platné legislativy.

Doplnění rozsahu Služeb:

Rozsah Služeb je možné měnit pouze na základě legisladvní úpravy týkající se povinné náplně 
pracovnělékařských prohlídek či povinného rozsahu Služeb, anebo na základě dohody Smluvních stran.

Příloha č. 2 Smlouvy7

Cenové podmínky

Ceník č. 1 za jednotlivé úkony PLS v ordinaci 
pracovního cena za jednotku bez DPH

Provádění PLP - všechny typy gam
Vyšetření moči v ordinacimř ,----------

Měření TK, pulsu g|*%P
Váha, výška, BMI, obvod pasu r-—

Orientační vyšetř. zraku, bravocitu, sluchu mmmm
Spirometrie

Tónová audiometrie

Vodní chlad, test + prstová pletysmografie ámm
EKG mm
Glukometric v ordinaci mm
EMG v rozsahu DML n. Medianus (v plánu od 07/2019, 
provádí se u rizika vibrací přenášených na ruce a lokální 
svalové zátěže)

Test na mctabolity 10 drog v moči mmm
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Ceník č. 2 za další činnosti pracovního lékaře

Pravidelná povinná šetření na pracovišti pracovním 
lékařem dle zákona 373/2011

Vyžádané služby pracovního lékaře - konzultace, 
reporting, prezentace, meetingy (za hod.) —

Poskytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit jednou ročně výši cen uvedených v Ceníku č. 1 a č. 2 o 
roční míru inflace za předešlý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to písemným 
oznámením zaslaným Klientovi.

J

Zvýšení cen dle předchozí věty je účinné vždy od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém dojde k doručení oznámení.

Ceník č. 3 za provedení jednotlivých vyšetření prováděných externími specialisty

druh vyšetření
cena za

vyšetření••
poznámka

ORL vyšetření mmm mttmm cena dle ceníku daného 
'zdravotnického žánrem

Laboratorní vyšetření v rámci periodické 
prohlídky' MM

cena dU ceníku daného 
Zdravotnického zařízeni

RTG hrudníku
cena dle ceníku daného 

Zdravotnického zařízení

Psychiatrické vyšetření
cena dle ceníku daného 

zdravotnického zařízeni

Neurologické vyš mmm cena dle ceníku daného 
Zdravotnického zařízení

EEG vyšetření s popisem l mmm cena dle ceníku daného 
Zdravotnického zařízeni

EMG vyšetření, distální motor latcnce mm um Výhledoté bude součásti 
tybavení noří ordinace

Kompletní oční vyšetření mmm UMl cena dle ceníku dané/to 
Zdravotnického zařízeni

Perimetrie obou očí tmmm *mmmam Výhledoté bude součásti 
tybaveni naši ordinace

Zátěžová EKG ergometrie mmm MiliX Výhledoté bude součásti 
ty ba trní naši ordinace

Přefakturace cen jednotlivých vyšetření u externích specialistů, uvedených v Ceníku č 3, může být 
navýšena jednostranně pouze v případě, že dojde k navýšení cen u externích specialistů.
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Datum Funkce

Zpracoval/a/i/y:

Manažer divize:

Ředitel společnosti:

Za divizi posoudil/a:

AK - právně posoudil/a:

Manažer ekonomie schválil/a:

Jméno, příjmení

05.02.2019 Ředitel společnosti

Uveřejnění v registru smluv: DNE KÁNO

Manažer divize EKO

Schváleno dne:

Datum uveřejnění smlouvy:

ID smlouvy z registru smluv:
Poznámka:

Smlouva o poskytování 
procovnělékařských služeb
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