
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

Smluvní strany:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
zastoupena: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.,MHA, ředitel
IČO: 00064173, DIČ: CZ00064173
bankovní spojení:
číslo účtu: 0
(dále jen „Poskytovatel“ nebo „FNKV“)

a

Pro Document Services, s.r.o.
se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 257 41 501, DIČ: CZ25741501
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66041
bankovní spojení:
číslo účtu: 2
zastoupený: Roman Koutník, jednatel

(dále jen „Objednatel“)

jako smluvní strany

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,

k provedení ust. § 41 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,

tuto

Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb

Čl. I.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat prostřednictvím Kliniky pracovního a cestovního
lékařství pro Objednatele a jeho zaměstnance pracovnělékařské služby (dále jen „PLS“) ve
smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen „ZSZS“), vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších
předpisů, a s přihlédnutím k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů, případně k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů:

• lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné,



• odborné lékařské vyšetření a hodnocení zdravotní způsobilosti k práci,

• prohlídky pro speciální účely (řízení motorových vozidel, potravinářské průkazy
apod.), školení vybraných zaměstnanců Objednatele, podle seznamu
vypracovaného Objednatelem, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují
přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci
zaměstnanců podle ust. § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve
znění pozdějších předpisů,

• prohlídky pracovišť, poradenství o zdravotních rizicích na pracovišti a návrhy na
jejich minimalizaci,

• konzultace k zajišťování PLS,

• a případně další PLS závazné pro obě smluvní strany podle ZSZS a prováděcího
právního předpisu (všechny výše uvedené činnosti dále též jako „činnosti“ nebo
„úkony“).

2. Úkony uvedené v odst. 1 bude provádět Poskytovatel na základě žádosti Objednatele.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel doložil při podpisu této smlouvy seznam
svých zaměstnanců, jimž budou poskytovány úkony podle této smlouvy. Seznam
zaměstnanců tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Čl. II.
Místo plnění

1. Ordinační doba Poskytovatele pro poskytování úkonů podle čl. I odst. 1 je stanovena
v pracovních dnech v době od 6.30 do 15.00 hodin.

2. Lékařské prohlídky budou zaměstnancům Objednatele poskytovány v ordinaci
Poskytovatele na adrese jeho sídla, Klinika pracovního a cestovního lékařství, pavilon I,
přízemí.

3. Objednatel nebo zaměstnanci Objednatele mají možnost objednání lékařských prohlídek a
vyšetření on line na internetové adrese: www.objednavky.fnkv.cz.

Čl. III.
Závazky smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje, že vždy do konce kalendářního měsíce předloží Poskytovateli
aktualizaci seznamu svých zaměstnanců, který je uveden v Příloze č. 1. Při nesplnění
tohoto závazku bude Poskytovatel brát za aktuální poslední předložený seznam
zaměstnanců.

2. Objednavatel se zavazuje pro případ, že bude po Poskytovateli požadovat školení svých
vybraných zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání
zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců podle ust. §
102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, předat
Poskytovateli seznam těchto zaměstnanců. Zároveň se zavazuje vždy do konce
kalendářního měsíce předložit Poskytovateli aktualizaci tohoto seznamu. Při nesplnění



tohoto závazku bude Poskytovatel brát za aktuální poslední předložený seznam těchto
zaměstnanců.

3. Objednatel je při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle ust. § 55
ZSZS nebo jiných právních předpisů povinen vybavit jej písemnou žádostí obsahující
údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, které jsou pro posouzení
zdravotního stavu zaměstnance požadovány.

4. Objednatel se zavazuje vyvíjet potřebou součinnost při plnění předmětu této Smlouvy. Za
tím účelem zejména:

• zajistí odborným zaměstnancům Poskytovatele vstup na svá pracoviště,

• poskytne aktualizované informace o povaze práce a pracovních podmínkách
v pracovním procesu,

• bude sledovat lhůty preventivních prohlídek zaměstnanců.

5. Poskytovatel se zavazuje, že činnosti uvedené v čl. I této smlouvy provede pro
Poskytovatele bez zbytečného odkladu, vždy na základě požadavku Objednatele, kterým
bude upřesněno, kterou konkrétní činnost má Poskytovatel pro Objednatele vykonat.

6. Před prováděním lékařské prohlídky a při každé zásadní změně zdravotního stavu
zaměstnance Odběratele si je Poskytovatel oprávněn vyžádat prostřednictvím tohoto
zaměstnance od jeho poskytovatele ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné
praktické lékařství informace o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní
způsobilosti tohoto zaměstnance.

7. Poskytovatel je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o
závadách, které z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci zjistí na jeho
pracovištích při výkonu činností uvedených v čl. I této smlouvy. V případě nebezpečí
prodlení je Poskytovatele takto informovat Objednatele i osobně či telefonicky s tím, že
příslušnou informaci zašle Objednateli následně v písemné formě.

8. Poskytovatel písemně sdělí posudkový závěr do 10 dnů poté, co byl případ posuzovaného
zaměstnance Objednatele posudkově uzavřen, a to v souladu s příslušnými ustanoveními
ZSZS.

9. V případě negativního posudkového závěru, vylučujícího další výkon příslušné práce
zaměstnance, bude Poskytovatel neprodleně písemně informovat Objednatele. Zprávy a
informace Poskytovatele pro Objednatele o zdravotním stavu zaměstnanců budou
podávány tak, aby byla respektována zákonná ochrana osobních údajů a zákonem
stanovená povinnost mlčenlivosti. Zaměstnanci Objednatele navrhne Poskytovatel
navazující zdravotní péči dle charakteru zjištěného onemocnění.

10. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy s výjimkou povinnosti uložené
ustanovením § 57 odst. 1 písm. f) ZSZS či případnými výjimkami z povinné mlčenlivosti
uloženými jinými právními předpisy.

11. Za kontrolu plnění této smlouvy statutárnímu orgánu Poskytovatele odpovídá:



Za kontrolu plnění této Smlouvy ze strany Objednatele odpovídá:
r

tel.: 4,
email:

Čl. IV.
Cena a platební podmínky

1. Za poskytování PLS dle čl. I. této Smlouvy bude vyúčtována Objednateli na počátku
smluvního vztahu jednorázová paušální částka ve výši 2 000,00 Kč. Tato částka je
splatná jednorázově po podpisu Smlouvy na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného Poskytovatelem.

1. Cena lékařské prohlídky je stanovena v ceníku Poskytovatele účinném ke dni uzavření
této smlouvy. Ceník FNKV, Kliniky pracovního a cestovního lékařství pro oblast
léčebné a preventivní péče (dále jen „ceník“) je Přílohou č. 2 této smlouvy a tvoří její
nedílnou součást.

2. Za školení první pomoci, odborné konzultace a kontroly pracoviště bude Poskytovatel
účtovat Odběrateli částku 1000 Kč/ bez DPH za hodinu.

3. Za průběžné poskytování služeb dle čl. I. bude účtována Objednateli paušální částka ve
výši 5,00 Kč za jednoho zaměstnance za kalendářní čtvrtletí.
Tato částka bude Poskytovatelem vyúčtována vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

4. Za prohlídky uvedené v odst. 2 tohoto článku bude Poskytovatel účtovat odměnu
Odběrateli vždy po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byly zdravotní prohlídky
provedeny. Přílohou každého daňového dokladu - faktury bude jmenný seznam
zaměstnanců Objednatele, kteří se v uplynulém měsíci podrobili prohlídce.

5. Smluvní strany se dohodly, že ceny pracovnělékařských služeb poskytovaných podle
této smlouvy je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit, a to změnou ceníku.
Poskytovatel je povinen tuto změnu oznámit Objednateli, a to písemně nebo
elektronicky, zejména e-mailem. Změna ceníku je účinná prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Poskytovatel tuto změnu ceníku oznámil
Odběrateli. Poskytovatel je oprávněn jednostranným prohlášením zaslaným Odběrateli
stanovit delší lhůtu nabytí účinnosti změn ceníku pro účely účtování prohlídek podle této
smlouvy. Nebude-li Objednatel souhlasit se změnou ceníku, je oprávněn tuto smlouvu
písemně vypovědět s tím, že výpověď musí být Poskytovateli doručena nejpozději v den,
který bezprostředně předchází dni účinnosti změn ceníku. Výpovědní doba skončí dnem
bezprostředně předcházejícím dni, ve kterém nabude účinnosti změna ceníku.

6. Splatnost daňového dokladu-faktury činí 14 dní ode dne vystavení. Daňový doklad musí
obsahovat všechny náležitosti stanovené pro daňový doklad obecně závaznými právními
předpisy a rovněž náležitosti sjednané v této smlouvě. Pro případ, že daňový doklad
nebude obsahovat všechny náležitosti požadované příslušnými právními předpisy nebo
sjednané v této smlouvě, je Objednatel oprávněn vadný nebo neúplný daňový doklad ve
lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli k opravě nebo doplnění. Vrácením daňového



dokladu k opravě nebo doplnění se staví původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti
počíná běžet doručením daňového dokladu bez vad.

7. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění za poskytnuté PLS podle
této smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05
% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
právo Poskytovatele na vymáhání případně vzniklé škody.

Čl. V.
Trvání smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.3.2019

2. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit s účinky do budoucna
v případě závažného porušení příslušných právních předpisů nebo podstatného porušení
povinností sjednaných touto smlouvou. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení
druhé smluvní straně.

Čl. VI.
Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou uzavírají následně
dnešního dne Smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů za účelem plnění
povinností stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s právními předpisy či závaznými
pravidly, které budou na úrovni Evropské unie nebo v České republice v budoucnu
přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto nařízení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů
uzavírají na dobu účinnosti této smlouvy.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu uveřejní v registru smluv
Poskytovatel.

2. Poskytovatel se zavazuje, že ke dni skončení účinnosti této smlouvy, jakož i ke dni
ukončení pracovního poměru zaměstnance u Objednatele, předá jednotlivým
zaměstnancům Objednatele na jejich žádost výpis z jejich zdravotnické dokumentace



s tím, že Poskytovatel je oprávněn si účtovat těmto zaměstnancům náhradu nákladů
spojených s jeho pořízením podle Ceníku FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče
účinného ke dni pořízení výpisu. Objednatel se zavazuje o tomto oprávnění
Poskytovatele informovat své zaměstnance.

3. Smluvní strany se dohodly, že žádná smluvní strana není oprávněna převést práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany.

4. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, § 1765 odst. 1, § 1766 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky postupně
číslovanými.

7. Přílohy: Příloha č. 1 – Seznam zaměstnanců Odběratele
Příloha č. 2 - Ceník FNKV, Kliniky pracovního a cestovního lékařství pro

oblast léčebné a preventivní péče účinný ke dni uzavření
této smlouvy

8. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost
originálu s tím, že každá ze smluvních stran si ponechá jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Poskytovatele: Za Odběratele:

V Praze, dne 8.4.2019 V Praze, dne 04.03.2019

…………….……………………………. ………………………………………..
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA Roman Koutník

Ředitel Jednatel
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Pro Document Services, s.r.o.



Příloha č. 1
Seznam zaměstnanců:


