Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb
č. V2013-647/OO ze dne 07. 11. 2013
I.
Smluvní strany
Objednatel:
zastoupené:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:

Město Nový Jičín
Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního
Městského úřadu Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
00298212
XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen Objednatel)
a
Poskytovatel:
Dům Lékařů, a.s.
zastoupený:
MUDr. Vladimírem Maňáskem, předsedou představenstva
se sídlem:
Bezručova 413/2, Nový Jičín 741 01
IČO:
27819884
DIČ:
CZ27819884
číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3392
(dále jen Poskytovatel)
uzavírají za účelem rozšíření předmětu smlouvy z důvodu epidemiologických opatření níže uvedeného
dne, měsíce a roku dodatek ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb tohoto znění.

II.
1. V článku 3 – Předmět plnění – se do ustanovení odst. 3.1. vkládá čtvrtý odstavec (odrážka) tohoto
znění:
„ – ve vztahu k osobám vykonávajícím činnost ve prospěch organizační složky Objednatele ProSenior Nový
Jičín na základě jiného, než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.“
2. V článku 3 – Předmět plnění – se do ustanovení odst. 3.2. vkládá za odstavec pod písm. e) nové
ustanovení, které zní takto:
„ f) provádění preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV 2 prostřednictvím
screeningových POC antigenních testů.“

III.
1. V článku 4 – Ujednání k plnění dle čl. 3.2. této smlouvy – se za odstavec 4.5. vkládá nový odstavec
4.6., který zní takto:
„ 4.6. Provádění preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV 2
prostřednictvím screeningových POC antigenních testů
a) Objednatel se zavazuje, že bude vysílat zaměstnance a ostatní osoby dle ust. čl. 3 odst. 3.1. k provedení
vyšetření k Poskytovateli. Konkrétní čas vyšetření bude stanoven dohodou mezi zaměstnancem
Objednatele a Poskytovatelem. Zaměstnanec bude kontaktovat za účelem stanovení termínu recepci
Poskytovatele na tel. č. XXXXXXXXXXXXXXX. Další informace organizačního a technického charakteru

budou Objednatel a jeho zaměstnanci získávat na internetových stránkách Poskytovatele na adrese:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
b) Objednatel je povinen:
-předat poskytovateli seznam osob, které se v daném termínu mají podrobit testování, a to včetně osobních
údajů těchto testovaných osob vyžádaných poskytovatelem,
– zadat výsledky testů do celostátní databáze
– v případě pozitivního výsledku vyslat zaměstnance k jeho obvodnímu lékaři,
– nahlásit pozitivní výsledek na místně příslušnou hygienickou stanici.
c) Poskytovatel se zavazuje zlikvidovat infekční odpad, vzniklý testováním.
d) Cena za toto plnění je uvedena v ceníku, který je přílohou č. 1 této smlouvy.“
2. V článku 4 - Ujednání k plnění dle čl. 3.2. této smlouvy – se dosavadní odstavec 4.6. označuje jako
odstavec 4.7.
IV.
1. V článku 5 – Další ujednání – se ustanovení odst. 5.1. mění a nově zní takto:
„5.1. Osobou oprávněnou jednat za Objednatele v otázkách plnění předmětu smlouvy je
- Mgr. Zdeněk Petroš, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX
- Ing. Lumír Balaryn, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX
- Mgr. Alice Hynčicová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX
Osobou oprávněnou jednat za Poskytovatele v otázkách plnění předmětu smlouvy je
- jméno: MUDr. Vladimír Maňásek, předseda představenstva
- telefon XXXXXXXXXXX
- e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“

V.
1. V článku 6 – Platební podmínky – se ustanovení odst. 6.4. mění a nově zní takto:
„6.4. Cena za plnění z této smlouvy bude Poskytovatelem účtována za měsíční období. Měsíční vyúčtování
bude samostatně provedeno za všechna plnění poskytnutá v daném kalendářním měsíci sjednaná v čl. 3.
odst. 3.2. písm. a) – e) a samostatně za všechna plnění sjednaná v čl. 3. odst. 3.2. písm. f).
Přílohou faktury na plnění sjednaná v čl. 3.2. písm. a) – e) 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.
Přílohou faktury na plnění sjednané v čl. 3 odst. 3.2. písm. f) bude:
- přehled testovaných zaměstnanců dle data provedení testu.“

VI.
Příloha č. 1 smlouvy - Ceník poskytovaných služeb se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.

VII.
1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude v souladu se zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději
do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy neobsahuje,
s výjimkou osobních údajů informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., a proto

souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku smlouvy za podmínky, že osobní údaje budou
znečitelněny.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis
obdrží Poskytovatel.
5. Účastníci prohlašují, že tento dodatek je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné
vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Příloha č. 1 - Ceník poskytovaných služeb
V Novém Jičíně dne 15.12.2020

V Novém Jičíně dne 15.12.2020

.....................................................

.........................................................

Mgr. Zdeněk Petroš

MUDr. Vladimír Maňásek

za Objednatele

za Poskytovatele

Příloha č. 1 ke smlouvě V2013-647/OO o poskytování pracovnělékařských služeb

Ceník poskytovaných služeb
1. Prohlídky pracovnělékařské péče
- vstupní, periodická, mimořádná, výstupní, následná

500 Kč

2. Konzultace s technikem BOZP Objednatele,
pravidelný dohled na pracovištích (§ 3 vyhl. č. 79/2013 Sb.)
školení o první pomoci apod.

500 Kč/hodinu

3. Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu
Viru SARS-CoV 2 prostřednictví screeningových POC
antigenních testů

150 Kč/test

