
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB 

 

uzavřená v souladu s ust. § 53 a následujícími zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 269 odst. 2 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Obchodní firma:  Dům Lékařů, a. s. 

Sídlo:    Nový Jičín, Bezručova 413/2, PSČ 741 01   

Jednající:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva 

IČ:    278 19 884 

Číslo účtu:   218180251/0300 

Telefon:   xxxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, 

vložka 3392 

 

dále jen „Poskytovatel“ na jedné straně  

 

a 

 

Obchodní firma:  Město Nový Jičín 

Sídlo:    Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, PSČ 741 01 

Jednající:   Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního Městského 

    úřadu Nový Jičín 

IČ:    00298212 

DIČ:    CZ00298212 

Číslo účtu:   326801/0100 

Telefon:   xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

dále jen „Objednatel“ na straně druhé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článek 2 

Úvodní ujednání 

 

2.1. Touto smlouvou se Poskytovatel zavazuje, že bude Objednateli poskytovat 

pracovnělékařské služby (dále jen „PLS“) v rozsahu a za podmínek uvedených níže v této 

smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k plnění 

závazků z této smlouvy a zaplatit dále sjednanou cenu. 

 

2.2. Obsah, organizace a rozsah poskytování PLS je (mimo ujednání této smlouvy) vymezeno 

vyhl. č. 145/1988 Sb., zákonem č. 373/2011 Sb. a vyhl. č. 79 /2013 Sb. 

 

2.3. Touto smlouvou není dotčeno právo na svobodnou volbu lékaře ze strany zaměstnanců 

Objednatele. 

 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změn, úprav, novelizací právních předpisů 

upravujících zejména PLS budou tyto změny akceptovat a uzavřou případně taková ujednání 

o změně této smlouvy, aby závazkový vztah touto smlouvou založený odpovídal platné právní 

úpravě. 

 

Článek 3 

Předmět plnění 

 

3.1. PLS budou poskytovány 

- ve vztahu ke všem zaměstnancům Objednatele. Ke dni uzavření této smlouvy má Objednatel 

uzavřenu pracovní smlouvu, dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (nebo jiný vztah 

obdobný pracovněprávnímu) s přibližně 330 zaměstnanci, 

- ve vztahu ke všem zaměstnancům Objednatele na veškerých pracovištích (organizačních 

jednotkách) Objednatele.  

- ve vztahu k členům jednotky dobrovolných hasičů Straník v počtu 12 osob.  

 

 

3.2. Poskytovatel se zavazuje, že bude pro Objednatele zajišťovat PLS v tomto rozsahu 

a) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví 

zaměstnanců, 

b) provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci, 

c) poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, 

nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, 

d) školení v poskytování první pomoci, 

e) pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby, spolupráce 

při zařazování jednotlivých pracovních pozic do rizikových skupin. 

 

3.3. PLS budou prováděny 

a) na pracovištích Objednatele v té části, kdy je nezbytné provádět činnosti u Objednatele, 

(zejména dohled, školení), 

b) v ordinacích Poskytovatele na adrese Bezručova 413/2, Nový Jičín v určených ordinačních 

hodinách po předchozím dohovoru. 

Změnu ordinačních hodin, popřípadě adresy ordinace, je Poskytovatel povinen včas oznámit 

Objednateli. 

 



3.4. Objednatel souhlasí s tím, aby plnění dílčích závazků z této smlouvy zajistil Poskytovatel 

prostřednictvím třetích osob jím vybraných a určených. Vzájemná práva a povinnosti 

účastníků této smlouvy však tímto nejsou nijak dotčena. 

 

Článek 4 

Ujednání k plnění dle čl. 3.2. této smlouvy 

 

4.1. Hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek 

na zdraví 

a) plnění Poskytovatele bude prováděno formou osobní konzultace s  osobou pověřenou 

Objednatelem (pověřeným zaměstnancem BOZP) na základě jednotlivých objednávek 

Objednatele, 

b) cena tohoto plnění se sjednává dle přiloženého ceníku – příloha č. 1 této smlouvy, 

c) plnění dle tohoto článku bude poskytováno Poskytovatelem po písemné výzvě Objednatele. 

Poskytovatel je povinen poskytnout plnění do 3 dnů od zjištění všech okolností a informací 

potřebných pro provedení hodnocení, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení písemné 

objednávky Objednatele. 

4.2. Provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci 

a) prohlídkami podle tohoto ujednání smlouvy jsou prohlídky vymezené v § 9 vyhl. č. 79/2013 

Sb., 

b) Objednatel se zavazuje, že bude vysílat zaměstnance k preventivním prohlídkám 

k Poskytovateli. Konkrétní čas preventivní prohlídky bude stanoven dohodou mezi 

zaměstnancem Objednatele a Poskytovatelem. Zaměstnanec bude kontaktovat za účelem 

stanovaní termínu recepci Poskytovatele na tel. č. xxxxxxxxxxx. Další informace 

organizačního a technického charakteru budou Objednavatel a jeho zaměstnanci získávat na 

internetových stránkách Poskytovatele na adrese: xxxxxxxxxxxxxxx 

c) Objednatel je povinen: 

- vybavit zaměstnance žádankou o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení 

zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci dle § 15 vyhl. č. 79/2013 Sb., podepsanou osobou 

oprávněnou jednat za Objednatele. Vzor žádanky je přílohou č. 2 této smlouvy. Informace o 

kategorizaci pracovišť pro posouzení rizikovosti práce byla Poskytovateli předána při 

podpisu této smlouvy, 

- informovat zaměstnance o nutnosti zabezpečit  si výpis ze zdravotní dokumentace 

registrujícího poskytovatele zdravotních služeb zaměstnance pokud není registrujícím 

poskytovatelem zaměstnance Poskytovatel – Dům Lékařů, a.s., vždy u vstupních a 

periodických prohlídek, u ostatních prohlídek tam, kde to Poskytovatel vyžádá nebo je to 

potřebné ke zpracování posudku, 

d) Poskytovatel je oprávněn odeslat zaměstnance Objednatele k dalšímu odbornému vyšetření 

k jinému poskytovateli zdravotních služeb, pokud toto bylo indikováno posuzujícím lékařem 

Poskytovatele, 

e) plněním Poskytovatele je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, který obsahuje 

náležitosti dle § 17 vyhl. č. 79 /2013 Sb.  

Lékařský posudek předává Poskytovatel po dokončení pracovnělékařské prohlídky 

a zpracování posudku posuzovanému zaměstnanci proti jeho písemnému potvrzení. Předáním 

posudku zaměstnanci Objednatele je závazek Poskytovatele splněn. 

f) Cena za jednotlivá plnění (prohlídky) dle této smlouvy je uvedena v ceníku, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy. 

4.3. Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, 

nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací 



a) plnění bude prováděno formou osobních konzultací s pověřeným zaměstnancem BOZP na 

základě písemné objednávky Objednatele, 

b) cena tohoto plnění se sjednává dle přiloženého ceníku – příloha č. 1 této smlouvy 

 

4.4. Školení v poskytování první pomoci 

a) přesné místo, čas školení bude sjednán Objednatelem a Poskytovatelem 

b) Objednatel je povinen zajistit na prováděném školení prezenční listinu a jedno vyhotovení 

předat na místě školiteli Poskytovatele 

 

4.5. Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služeb 

a) Poskytovatel vykonává dohled na pracovištích Objednatele  

b) cena tohoto plnění se sjednává na částku dle přiloženého ceníku – příloha č. 1 této smlouvy 

c) plnění dle tohoto článku bude poskytováno Poskytovatelem k písemné výzvě Objednatele.  

 

4.6. Pokud některá z  činností Poskytovatele není oceněna v přiloženém Ceníku, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy, pak platí, že před započetím této služby se strany dohodnou 

na ceně za konkrétní službu. V případě, že nedojde k dohodě, platí, že služba bude poskytnuta 

za cenu obvyklou.  

 

Článek 5 

Další ujednání 

 

5.1. Osobou oprávněnou jednat za Objednatele v otázkách plnění předmětu smlouvy je 

- jméno:  Mgr. Zdeněk Petroš, Ing. Lumír Balaryn 

- telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

       Osobou oprávněnou jednat za Poskytovatele v otázkách plnění předmětu smlouvy je 

- jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

- telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

5.2.  Pro účely plnění z této smlouvy se za zaměstnance Objednatele považují i uchazeči 

o zaměstnání u Objednatele odeslaní k Poskytovateli k provedení vstupních prohlídek. 

 

5.3. Objednatel umožní v případě potřeby Poskytovateli volný přístup v doprovodu 

s pověřeným zaměstnancem BOZP na svá pracoviště za účelem kontroly pracovního prostředí 

a pracovních podmínek ve vztahu k ochraně zdraví zaměstnanců a podá Poskytovateli 

informace k tomu potřebné. 

 

5.4. Objednatel bude spolupůsobit na své zaměstnance, aby se na vyzvání podrobovali 

povinným lékařským prohlídkám a plnili další povinnosti, stanovené v rámci prevence a 

ochrany zdraví.  

 

Článek 6 

Platební podmínky 

 

6.1. PLS poskytované Poskytovatelem na základě této smlouvy, není-li v textu uvedeno jinak, 

jsou hrazeny Objednatelem podle ujednání v samotném textu této smlouvy, popř. v ceníku 



(příloha č. 1). Mimo to se Objednatel zavazuje nahradit Poskytovateli náklady jím skutečně 

vynaložené za odborná vyšetření zaměstnanců Poskytovatele podle čl. 4.2.d) této smlouvy. 

 

6.2. Poskytovatel není plátcem DPH, sjednané ceny jsou tedy uvedeny v konečné výši. 

 

6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny cen v důsledku inflace. Ceny 

uvedené v ceníku (Příloha č. 1) tak mohou být každoročně upravovány s účinností od prvního 

ledna příslušného kalendářního roku, a to dosaženým indexem spotřebitelských cen a 

životních nákladů za období, které uplynulo od poslední takové změny. Rozhodujícím údajem 

pro úpravu výše cen je míra inflace v procentech vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 

spotřebitelských cen (CPI-Consumer Price Index) za předmětné období, uvedená ve výpisu 

ze statistického zjišťování ČSÚ. Kalkulaci inflačního zvýšení cen Poskytovatel písemně 

oznámí Objednateli nejpozději s doručením prvního daňového dokladu, který bude inflační 

změnu reflektovat. Objednatel je oprávněn do 1 měsíce od uvedeného zvýšení cen 

jednostranně odstoupit od smlouvy ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně.  

 

6.4. Cena za plnění z této smlouvy bude Poskytovatelem účtována za měsíční období. Do 

takového měsíčního vyúčtování budou zahrnuta všechna plnění (prohlídky a další činnosti 

sjednané v čl. 3.2. ve spojení s čl. 4 této smlouvy) poskytnutá v daném kalendářním měsíci.  

Poskytovatel vystaví fakturu za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne měsíce následujícího. 

Přílohou faktury bude: 

- přehled provedených prohlídek a služeb dle této smlouvy 

- přehled odborných vyšetření dle čl. 4.2. a jmenný seznam osob, kterým byly služby 

poskytnuty 

- přehled provedených školení 

- přehled dalších plnění dle čl. 3.2. ve spojení s čl. 4 této smlouvy 

 

6.5. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení faktury Objednateli. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla Objednateli doručena třetí den po jejím 

odeslání. 

 

Článek 7 

Závěrečná ujednání 

 

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní vztah touto smlouvou uzavřený 

může být ukončen 

a) dohodou ke dni, na němž se účastníci dohodnou, 

b) výpovědí. Smluvní vztah touto smlouvou založený zaniká uplynutím posledního dne 

třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé 

smluvní straně. 

 

7.2. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane 

ve vztahu smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto 

ustanovení neplatnost ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých jejich jiných 

ustanovení, pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem 

od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu 

poté, co důvod takovéto neplatnosti či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných 

jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným 



platným a účinným ustanovením, které bude nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu 

původního neplatného či neúčinného ustanovení. 

 

7.3. Smluvní strany sjednávají, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy dochází k nahrazení 

všech takových dřívějších ujednání mezi smluvními stranami, která se týkají poskytování PLS 

mezi Poskytovatelem a Objednatelem. 

 

7.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy 

-  č. 1 Ceník 

- č. 2 Žádanka o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti 

ve vztahu k práci 

 

7.5. Vzájemné vztahy účastníků neupravené touto smlouvou se řídí zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 373/2011 Sb. a vyhl. č. 79/2013 Sb. 

 

7.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Nový Jičín, který obsahuje údaje o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení, včetně 

všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových 

stránkách města Nový Jičín na síti Internet (www.novyjicin.cz), a to včetně všech případných 

příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

7.7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Změny či doplňky 

této smlouvy s výjimkou čl. 6.4. mohou být provedeny jen písemnými, vzestupnou řadou 

očíslovanými dodatky. 

 

7.8. Touto smlouvou se ruší Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče uzavřená dne 

22.5.2008 

 

7.9. Smlouva nabývá účinnosti dne 1.prosince 2013  

 

7.10. Oba účastníci této smlouvy prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá ujednáním mezi nimi 

uzavřeným, tomu na důkaz připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Novém Jičíně dne 07.11.2013 

 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     Mgr. Zdeněk Petroš   

předseda představenstva        vedoucí Odboru organizačního

http://www.novyjicin.cz/


 

 

 

Příloha č. 1    ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb Dům lékařů, a. s. a  

Město Nový jičín 

 

 

Ceník poskytovaných služeb  

 

 

Prohlídky pracovnělékařské péče  

vstupní …………………………………………………………………                    500,- Kč 

periodická, mimořádná, výstupní, následná……………………………                    450,-  Kč 

 

Konzultace lékaře s pověřeným zaměstnancem BOZP Objednatele, 

pravidelný dohled na pracovištích (vyhl. č. 79/2013 Sb., §3) 

školení o první pomoci apod. …………………….....…………….…                       500,- 

Kč/hod. 

 



Název zaměstnavatele (objednatele):                                                                                               Příloha č. 2 

Adresa: 

IČO: 

U FO jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu na území ČR: 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci 

Jméno a příjmení zaměstnance: 

Datum narození: 

Číslo pojištěnce: 

Zdravotní pojišťovna 

Adresa bydliště: 

Telefonní kontakt: 

Místo výkonu: 

 

Pracovní zařazení 

Nynější: 

Navrhované: 

Datum nástupu: 

 

Druh prohlídky: 

Vstupní: 

Periodická: 

Mimořádná, výstupní: 

Důvod prohlídky: 

 

Zařazen do kategorie práce: 

 

 

 

 

Předpokládané/vykonávané pracovní činnosti: 

Noční práce 

Obsluha tlakových nádob 

Práce ve výšce nad 1,5 m 

Práce ve výšce nad 10 m 

Řízení automobilu  

Práce na PC 

Řidič referentského vozidla 

Zacházení s chemickými látkami a přípravky 

Práce s nároky na psychiku 

Práce na elektrických zařízeních 

Režim práce

 

Svařování 

Práce s trvalou zátěží páteře 

Práce monotónní 

Práce s jednostrannou dlouhodobou zátěží 

S rizikem fyzikálních faktorů 

S rizikem hluku 

S rizikem vibrací 

S rizikem prachu 

S rizikem záření 

 

 

 

U tučného písma zaškrtněte jednu z variant, do prázdných kolonek lze dopsat neuvedené pracovní činnosti. 

V případě jakékoliv zdravotního a pracovního omezení – invalidní důchod, zdravotní postižení je nutné k posouzení 

zdravotní způsobilosti k dané práci vydané rozhodnutí posudkové komise. 

 

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

     Datum:                podpis, razítko zaměstnavatele 

Lékařský posudek 
Zaměstnanec: 

a) zdravotně způsobilý(a)* b) zdravotně nezpůsobilý(a)* c) pozbyl(a) dlouhodobě zdravotní způsobilosti 

d) zdravotně způsobilý(á)* jen za podmínek……………………………………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doba platnosti posudku:……………………………..rok(y) ode dne vydání posudku 

 

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

                      Datum:              podpis, razítko lékaře 

 

posuzovaná osoba převzala lékařský posudek do vlastních rukou dne: 

         ……………………………………………… 

                   podpis posuzované osoby 

Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat (dle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.) návrh na jeho přezkoumání do 10 

pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání posuzované osobě nebo osobě, které uplatněním lékařského posudku 

vznikají práva nebo povinnosti. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení, které lékařský posudek vydalo. 

*Nehodící se škrtněte 


