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SMLOUVA
o zajištění

pracovnělékařských

služeb

po vzájemné dohodě smluvních stran dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle § 54 odst. 2 písm. a) zákona č.
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a příslušnými
ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
platných předpisů mezi smluvními stranami:

uzavřená

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava
Ing. Eduardem Ježem, ředitelem ZÚ se sídlem v Ostravě
zast.:
71009396
IČ:
CZ71009396
DIČ:
Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava
Bankovní spojení:
č. účtu:

státní příspěvková organizace ve smyslu zákona č.258/2000 Sb.,
nezapisovaná do obchodního rejstříku
odpovědní zaměstnanci pro věcná jednání k předmětu této smlouvy:
, vedoucí Centra zdravotnických služeb ZÚ
odd. pracovního lékařství Zlín a Vsetín
(dále jen poskytovatel)

zapsán:

a

Obchodní jméno: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
, ředitel odštěpného závodu VTÚVM
zast.:
21 Slavičín
763
300,
Dlouhá
Sídlo:
24272523
IČ:
DIČ:

. '
Bankovm' spoJem:
zapsán:
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I.

Předmět

smlouvy

této smlouvy je zajištění pracovnělékařských služeb, které bude poskytovatel
uskutečňovat pro objednatele v obsahu a rozsahu dále uvedeném, takto:

Předmětem

1.

Poskytovatel bude pro zaměstnance objednatele zajišťovat realizaci požadovaných
vstupních, periodických, mimořádných a výstupních pracovnělékařských prohlídek,
odborných
včetně provedení nebo zajištění potřebných doplňkových specializovaných
legislativě
vyšetření v periodicitě a odborné náplni, která odpovídá aktuálně platné
(vyhláška č.79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách, v platném znění).
Poskytovatel bude provádět služby sjednané touto smlouvou na podkladě písemných
objednávek objednatele.

2.

Poskytovatel zajistí pro objednatele dohled dle § 2 písm. c) uvedené vyhlášky nad
pracovními podmínkami zaměstnanců a jejich vyhodnocení v rozsahu a periodicitě
v souladu s aktuálně platnou legislativou (vyhláška č.79/2013 Sb., o pracovně
lékařských službách, v platném znění).

3.

Poskytovatel zajistí objednateli:
• poradenství v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, ergonomii,
individuálních a kolektivních ochranných pomůcek,
•
•
•
•

při výběru

poradenství při identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik při práci a kategorizaci prací,
první
konzultační a poradenskou činnost v problematice havarijních plánů a plánů
pomoci,
poradenskou činnost v oblasti rozboru pracovních úrazů a nemocí z povolání
a možnosti jejich prevence,
školení první pomoci pro

zaměstnance

objednatele.

II. Místo a doba

plnění

Sjednané pracovnělékařské služby podle bodu I./1. budou realizovány podle povahy na
pracovištích objednatele nebo poskytovatele, v prostorách dalších zdravotnických zařízení,
a to v pracovních dnech pondělí až pátek v ordinační době na základě předchozího objednání.
Sjednané služby dle bodu I./2. budou realizovány na pracovištích objednatele za podmínek
dohodnutých v na základě jeho objednávky. Služby uvedené v bodě I./3. budou poskytovány
na základě požadavků objednatele v čase a prostorách dle vzájemné dohody.

III. Cenová a platební uiednání
Smluvní strany jsou si vědomy toho, že plnění předmětu smlouvy není hrazeno ze systému
dohodu
veřejného zdravotního pojištění. Smluvní strany uzavírají touto smlouvou zároveň
o cenách poskytovaných výkonů a služeb, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 k této
smlouvě.
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prohlídky a služby budou hrazeny objednatelem na
základě průběžně vystavovaných faktur v souladu s platným ceníkem výkonů dle
přílohy této smlouvy.
Faktury, kterými bude účtována úhrada za pracovnělékařské prohlídky a služby budou
poskytovatelem vystavovány měsíčně zpětně, tedy v měsíci následujícím po měsíci,
v němž trvá platnost této smlouvy za uplynulý měsíc. Faktura bude obsahovat veškeré
náležitosti daňového dokladu včetně soupisu provedených vyšetření u konkrétních
osob.
Případné další pracovnělékařské služby, které jsou uvedené v platném ceníku služeb,
budou smluvními stranami realizovány formou písemné objednávky nebo sjednány
formou dodatků této smlouvy, včetně ujednání o výši smluvní ceny
a způsobu její úhrady.
Ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy vycházejí z platného Ceníku poskytovatele
pro příslušný kalendářní rok. Ceník výkonů pro následující kalendářní roky bude
objednateli předán vždy do 15. prosince předcházejícího roku tak, že bude doručen na
mailovou adresu osoby pověřené objednatelem. Pokud nedojde k doručení nového
ceník v této lhůtě, platí, že zůstává v platnosti dosavadní ceník.
Ceny za

1.

2.

3.

4.

pracovnělékařské

dnů

ode dne jejich vystavení.

5.

Sjednává se splatnost faktur v délce 21

6.

Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou vyúčtovaných faktur, uhradí
poskytovateli úrok z prodlení ve výši dle platné právní úpravy.

IV. Povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při výkonu
pracovnělékařských služeb poskytovatelem, a za tím účelem zejména:

•

•

•
•

umožní odborným pracovníkům poskytovatele vstup na pracoviště svého podniku za
účelem dohledu na pracovní prostředí a pracovní podmínky ve vztahu k ochraně
zdraví zaměstnanců,
zajistí pro poskytovatele předání informací potřebných k hodnocení a prevenci rizik
možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů
pracovních podmínek,
neodkladně předá poskytovateli kopii aktuálního rozhodnutí orgánu hygienické služby
o kategorizaci prací,
podává poskytovateli potřebné informace o technologii, materiálech, výrobních
a pracovních zařízeních a okamžitě informuje o všech plánovaných nebo
uskutečněných změnách,

•

na

poskytovatele zajistí objektivizaci úrovně faktorů pracovního
a pracovních podmínek, které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví

základě požadavků

prostředí

zaměstnanců,

•

poskytovateli informace o úrazovosti a hlášených nemocech z povolání,
konzultuje s ním možnosti prevence,
předává
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•

objednatel je povinen při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit
jej dokumenty v souladu s aktuálními pokyny poskytovatele.

•

Objednatel se zavazuje ve lhůtě 1O dnů od změny jeho identifikačních údajů,
uvedených v záhlaví smlouvy, a to včetně fakturační adresy, tuto změnu nahlásit
poskytovateli na jeho mailovou adresu

2. Poskytovatel se zavazuje:

po provedení sjednaných pracovnělékařských prohlídek informovat objednatele
písemnou formou, a to vydáním posudku o zdravotní způsobilosti k práci nebo
potvrzením o absolvování výstupní pracovnělékařské prohlídky,
informovat objednatele o možném vlivu faktorů pracovního prostředí a pracovních
podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců,

•

•
•

•
•
•

•

informovat zaměstnance objednatele o možném vlivu faktorů pracovního prostředí
a pracovních podmínek na jejich zdraví, a to se znalostí vývoje jejich zdravotního
stavu,
vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi
vykonávanými zaměstnanci,
tí
neprodleně oznamovat objednateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečnos
negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
k sjednání nápravy nad dodržováním povinností v bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci v případě, že objednatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes
opakované upozornění neplní povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
stanovené aktuálními právními předpisy,
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví, a které jsou
na případy
předmětem obchodního tajemství objednatele. Toto ujednání se nevztahuje
akutního ohrožení zdraví a na předávání diagnostických a posudkových závěrů
příslušným registrujícím praktickým lékařům zaměstnanců objednatele.
V. Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany si uvědomují důležitost ochrany práva na soukromí fyzických osob
a jejich osobních údajů a zavazují se při plnění předmětu této smlouvy postupovat
v souladu s platnými právmm1 předpisy, zejména v souladu s Nařízením
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
2. Objednatel jakožto zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance pracovnělékařské
služby. Při této činnosti zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců z titulu splnění
právní povinnosti zaměstnavatele (např. vedení osobního spisu). Poskytovatel
zpracovava osobní údaje zaměstnanců objednatele pro účely poskytování
zdraví
pracovnělékařských služeb a pro výkon veřejného zájmu v oblasti veřejného
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9 odst. 2 písm. h) a i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), a rovněž
z titulu splnění právní povinnosti (např. vedení zdravotnické dokumentace) a to vše při
realizaci hlavní smlouvy.
3. Objednatel i Poskytovatel jsou ve vztahu ke zpracování osobních údajů podle odst. 2
samostatnými správci těchto osobních údajů. Obě smluvní strany určují účel
a prostředky zpracování těchto údajů samostatně, bez vzájemné závislosti a nad svým
zpracováním vykonávají kontrolu.
4. Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců (tj. zejména identifikátory,
kontaktní údaje, údaje o pracovním zařazení a zdravotním stavu), které souvisejí
s realizací této smlouvy a vyplývají zejména z následujících agend:
• náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní
§ 15 vyhl. č. 79/2013 Sb.,
způsobilosti ve vztahu k práci podle
o pracovnělékařských službách),
• náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti a náležitosti
potvrzení o provedené výstupní prohlídce,
(čl.

dokumentace o pracovnělékařských službách, zdravotnická dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje přijmout vhodná opatření k zabezpečení zpracování osobních
zabezpečí zabránění
údajů při jejich předání poskytovateli. Přijatá opatření zejména
jejich změně, zničení
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k
zpracování (čtení,
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
. Dále je srozuměn
vytváření, kopírování, přenosu, úpravě), jakož i k jinému zneužití
s tím, že Poskytovatel může předat osobní údaje třetí straně, která je oprávněna ke
zpracování osobních údajů podle zvláštních právních předpisů (např. Národní
•

referenční laboratoř).

6. Poskytovatel se zavazuje přijmout vhodná opatření k zabezpečení zpracování osobních
, nákladům na
údajů předaných jí objednatelem, a to s přihlédnutím ke stavu techniky
provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným
a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Tato opatření zahrnují
zejména:
• zpracování osobních údajů pouze pověřenými osobami, které mají bezprostřední
přistupovat pod
přístup k osobním údajům, přičemž každá taková osoba k nim bude
svým jednoznačným identifikátorem,
•

k jejich změně,
zabránění neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům,
neoprávněnému
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
zpracování (čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě), jakož i k jinému
zneužití,

které umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
V rámci odesílání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci postupuje
druhá smluvní strana podle§ 44 odst. 1 až 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách,
• aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze
údajům
oprávněné osoby, a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním
ských
uživatel
ch
zvláštní
základě
na
odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to
oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,

•

přijetí procesů,
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,

•

elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým
a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,
a zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

pořizování

7. Objednatel i poskytovatel
•

•

•

•

prohlašují, že vůči subjektům údajů splnili informační povinnosti podle čl. 13 a 14
obecného nařízení, a že jejich osobní údaje budou předány pouze za účelem
realizace této smlouvy, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak,
se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost ve vztahu ke zpracování
osobních údajů, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních
které
údajů či s jinými veřejnoprávními orgány, a dále při plnění svých povinností,
obecné
(zejména
údajů
jim ukládají právní předpisy v oblasti ochrany osobních
nařízení o ochraně osobních údajů). Rovněž se zavazují být si vzájemně
nápomocni prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro
splnění povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených
v kapitole III obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
jsou povinni zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnos t mlčenlivosti. Tato
povinnost bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu vůči nim.
V případě porušení této povinnosti se zavazují nahradit si veškerou způsobenou
škodu,
jsou samostatně odpovědní za újmu, kterou způsobí zpracováním, jež porušuje
nařízení o ochraně osobních údajů, a za nějž odpovídají.

VI. U stanoven í společná a závěrečná

1.
2.

Tato smlouva ode dne své účinnosti ruší a nahrazuje Smlouvu o zajištění
pracovnělékařských služeb ZU/02774/2013 ze dne 4.2.2013
z poskytovaných
plynoucí
výsledky
použít
oprávněn
je
Poskytovatel
lékařským
pracovnělékařských služeb v agregované a anonymiz ované formě k
a vědeckým účelům.

3.

Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považova t jednotko vé ceny
se jedná
pracovnělékařských výkonů, obsažené v příloze této smlouvy, neboť
běžně
kruzích
ch
obchodní
v
a
é,
o konkurenčně významné, určitelné, oceniteln
nedostupné skutečnosti související s činností poskytovatele. Smluvní strany se zavazují,
že po dobu platnosti této smlouvy, včetně jejího případného prodloužení,
a ještě po dobu dalších pěti (5) let po uplynutí nebo ukončení platnosti této smlouvy
osobám
nesdělí a nezpřístupní bez předchozího písemnéh o souhlasu druhé strany třetím
k jejich
nedošlo
aby
shora uvedené skutečnosti a zavazují se účinným způsobem zajistit,
zneužití.

4.

Objednatel souhlasí a je srozuměn se skutečností, že poskytovatel může být na
ve znění
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné m přístupu k informacím,
tuto
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen uveřejnit
smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném
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'

poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní
předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
zpřístupnit či

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
okamžikem uveřejnění této smlouvy v registru smluv, nejdříve od 1.7.2019.

6.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Změnu smlouvy lze provést po vzájemné dohodě pouze písemnými dodatky
podepsanými oběma stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.

7.
8.
9.
1O.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Ceník.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

Ostrava dne: 10.4.2019

poskytovatel:

S.~.~Y.1.~{f'. ...... dne: .

objednatel:
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Příloha č.

1

Ceník pracovně-lékařských služeb platný na rok 2019
Zdravotní ústav se sídlem v
Oddělení

Ostravě

pracovního lékařství

Ceník výkonů prováděných v rámci pracovně-lékařských prohlídek

Výkon
Komplexní vyšetření odborníkem pro pracovní lékařství
Cílené vyšetření odborníkem pro pracovní lékařství
Elektrokardiografie klidová
Vodní chladový pokus + Pletysmografické metody zátěžové - vyšetření
obourukou
Spirometrie
Audiometrie
Vyšetření hladiny cukru v krvi ( !llukometr)
Odběr krve ze žílv k dalšímu vvšetření v laboratoři
Hodnocení psychické zátěže při práci (Meisterův dotazník a dotazník NS)
Administrativní poplatek v pracovním lékařství
Dohled na pracovišti včetně vyhotovení zápisu
Skolení předlékařské 1. pomoci
Konzultační a poradenská činnost
Doprava

Cena

Vstupní a výstupní pracovnělékařské prohlídky, administrativní výkony, expertizní činnost a
náklady na dopravu nejsou osvobozeny od DPH. K cenám vyšetření provedených v rámci
vstupních a výstupních prohlídek se připočítává snížená sazba DPH, u administrativních
úkonů, školení, expertizní činnosti a dopravného je DPH účtováno v základní sazbě.
Další vyšetření indikovaná v rámci pracovnělékařské prohlídky, která naše
neprovádí, budou realizována u subdodavatelů služeb za jejich aktuální ceny.

pracoviště

