
         

  

1 

 

Dopravní zdravotnictví a.s. 

sídlo:                           Italská 560/37, 121 43 Praha 2  

jednající:                 MUDr. Zdeněk Schwarz, předseda představenstva   

Ing. Jaromír Joukl, místopředseda představenstva 

IČ:                             259 03 659 

DIČ:                               CZ699000899 

bankovní spojení:        xxxxxxxxxx 

číslo účtu:               xxxxxxxxxx 

email:                             xxxxxxxxxx 

provozovna: POLIKLINIKA AGEL, Náměstí Jana Pernera 446, PSČ 560 02 Česká Třebová 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882 

na straně jedné jako „Poskytovatel“ 
 
a 

 

Technické služby Lanškroun, s.r.o. 

se sídlem:  Nádražní 33, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun 

jednající:  Vladimír Skalický, jednatel 

IČ:                             25951459 
DIČ:                            CZ699003828 

bankovní spojení:        xxxxxxxxxx 

číslo účtu:               xxxxxxxxxx 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17173 

 

na straně druhé jako „Objednatel“ 
 
 

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“), § 53 
a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „Zákon“), jakož i příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních 

zdravotních službách a 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) (dále „Vyhláška“) tuto 
 
 

Smlouvu o poskytování dohodnutých součástí pracovnělékařských služeb 
(dále „Smlouva” nebo „tato Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1.1. Předmětem Smlouvy je zajištění odborných vyšetření Poskytovatelem pro potřebu 
pracovnělékařských služeb (dále jen „PLS“). 

1.2. Odborná vyšetření budou prováděna v rámci odborností, kterými Poskytovatel disponuje. 

1.3. Pro účely této smlouvy se zaměstnancem rozumí zaměstnanec i uchazeč o zaměstnání, který 
se dostaví k prohlídce se žádostí o prohlídku vystavenou lékařem PLS Objednatele. 
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1.4. Žádost o odborné vyšetření podle bodu 1.1. a výsledek budou obsahovat náležitosti dle 
Přílohy č. 1 této Smlouvy. 

1.5. Poskytovatel odpovídá za provedená odborná vyšetření v rozsahu jejich odborné správnosti. 
Neodpovídá za lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci, které na základě těchto 
vyšetření vystaví lékař PLS Objednatele. 

1.6. Poskytovatel se zavazuje provést odborná vyšetření na základě žádosti Objednatele a to do 
lhůty 14 dnů od přijetí této žádosti Poskytovatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

1.7. Místo plnění předmětu smlouvy je provozovna: POLIKLINIKA AGEL, Náměstí Jana Pernera 
446, PSČ 560 02 Česká Třebová. 

 

 

Článek 2. 

Stanovení ceny a placení odměny 

2.1. Za odborná vyšetření provedená na základě žádosti Objednatele se stanovuje sazba podle 
Vyhlášky MZ č. 134/1988 Sb., v platném znění, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. 

2.2. Odborná vyšetření nebo jejich součásti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. 
součásti vstupní preventivní prohlídky) budou fakturována Objednateli měsíčně. Cena za 
jeden bod je stanovena 1.40,- Kč.  

2.3. V případě, že se bude jednat o poskytnutí zdanitelného plnění, bude při fakturaci uplatněna 
sazbě daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.  

2.4. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

2.5. Výše úhrad bude každoročně předmětem přepočtu podle cenového vývoje dílčích položek, 
ze kterých se cenová kalkulace skládá. 

2.6. Placení odměny bude probíhat měsíčně, vždy na základě faktury vystavené Poskytovatelem 
do 15 dnů po uplynutí každého měsíce s tím, že přílohou faktury bude přehled všech plnění 
poskytnutých v tomto měsíci.  

Článek 3. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Objednatel i Poskytovatel ji mohou vypovědět 
písemně a to ve 3 měsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne následujícího 
kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně. 

3.2. Ustanovením odstavce 3.1. není dotčeno právo od této Smlouvy odstoupit v souladu 
s platnými právními předpisy. 

3.3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku. 

3.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o prohlídku, výsledku 
vyšetření. 

3.5. Změny a doplňky této Smlouvy jsou možné pouze písemně se souhlasem obou smluvních 
stran, číslovanými dodatky. 
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3.6. Vztahy mezi účastníky touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této Smlouvy stvrzují svým 
podpisem. 

3.8. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto 
smlouvou obdržel od Poskytovatele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména 
z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace, 
pokyny zřizovatele objednatele či pravidel souvisejících s kontrolou hospodaření Objednatele 
či financováním ceny za dodávku předmětu smlouvy. Poskytovatel proto souhlasí se 
zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění 
smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, 
ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani 
neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z této smlouvy. 

3.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
 
V Praze dne 14.12.2016     V Lanškrouně dne 2.1.2017   
    
    
 
Za Objednatele:      Za Poskytovatele: 
 
 
 
_____________________________    _______________________________ 

Dopravní zdravotnictví a.s.    Technické služby Lanškroun, s.r.o. 
MUDr. Zdeněk Schwarz                   Vladimír Skalický 
předseda představenstva            jednatel   
 
 
 
 
_____________________________     

Dopravní zdravotnictví a.s.  
Ing. Jaromír Joukl 
místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o prohlídku, výsledku vyšetření 
 
Žádost o vyšetření 
Objednatel v této záležitosti uvede vždy přesně a jasně: 

 svou jednoznačnou identifikaci, včetně adresy, IČ a telefonu, případně faxu 

 jednoznačnou identifikaci posuzovaného zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání včetně 
jeho data narození 

 co žádá (podle které zákonné normy a podle které její části požaduje, aby bylo vyšetření 
provedeno) 

 zdravotní pojišťovnu zaměstnance 

 pořadí prohlídky v časové řadě (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní, následná), jejíž 
součástí je odborné vyšetření 

 současné pracovní zařazení posuzovaného 

 hlavní profesi zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání 

 datum, kdy zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání odesílá k vyšetření 

 další důležité údaje (riziko a jeho druh, pokud je vyhlášeno orgány hygienické služby) 

 razítko a podpis zástupce Objednatele 

 pokud Objednatel v případě vstupní prohlídky nehodlá proplatit prohlídku nebo lékařský 
posudek, uvede: „uhradí uchazeč o zaměstnání“, nebo zaškrtne na formuláři příslušnou 
kolonku 

 
Výsledek vyšetření 
Poskytovatel v tomto výsledku uvede vždy přesně a jasně: 

 svou jednoznačnou identifikaci 

 jednoznačnou identifikaci posuzovaného zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání 

 výsledek vyšetření s ohledem na zákonnou normu, podle které své vyjádření vydává, pořadí 
prohlídky nebo posudku v časové řadě (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní, následná 
prohlídka) 

 činnost, ke které se vyjadřuje případně profesi, je-li v žádosti uvedena 

 datum, kdy bylo vyšetření provedeno 


