
č.j. MSMT-2726/2021-2

Smluvní strany

COMFORT CARE, a.s.
se sídlem Revoluční 765/19, 115 93 Praha 1
korespondenční adresa:
Kloknerova 1245/1, 148 00 Praha 11, Chodov
zastoupená: Soňou Kubičkovou, ředitelkou, na základě plné moci
IČO: 25755021
DIČ: CZ25755021
bankovní spojeni: '
společnost je zapsána u Městského souuu v Praze v oddíle B, vložka 5882
jako Poskytovatel služeb
(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: 11800 Praha - Malá Strana, Karmelitská 529/5
IČO: 00022985
DIČ: CZ00022985
bankovní spojeni: P
jednajicŕ PhDr. Petrem SebKem, ředitelem ocjDořů personálniho a státní služby
jako Objednavatel služeb
(dále jen ,,Objednatel")

(Poskytovatel a Objednatel dále i jako ,,Smluvní strany")

uzavírají podle zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách, v platném
znění (dále jen nZákOn O specifických zdravotních službách"), a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o
pracovnělékařských službách a některých druzích pracovnělékařské péče, v platném znění (dále
jen ,vyhláška o pracovnělékařských službách")

Smlouvu o pracovně lékařských službách (dále jen ,,smlouvu")

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je poskytováni pracovnělékařských služeb (dále jen »PLS'j ze
strany Poskytovatele pro Objednatele dle zákona o specifických zdravotních službách a
vyhlášky o pracovnělékařských službách, specifikovaných v či. ll této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli cenu za
poskytováni PLS dle této smlouvy (jak je definována niže).
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Článek íl.
Vymezeni PLS

1. Poskytovatel je povinen zajišt'ovat pls pro všechny zaměstnance Objednatele
v pracovním a služebním poměru (dále jen ,,zaměstnanci Objednatele") na všech
pracovištích uvedených v ČI. lV této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za zaměstnance
Objednatele považuji i uchazeči o zaměstnáni v pracovním a služebním poměru u
Objednatele.

2. Poskytovatel se zavazuje v souladu s platnou právní úpravou řádně a včas zajistit
poskytnuti niže uvedených PLS:
2.1. zajišt'ování vstupních, periodických, mimořádných a výstupních

pracovnělékařských prohlídek dle vyhlášky o pracovnělékařských službách.
2.2. Dohled a kontrola pracovišť' uvedených v ČI. lV této smlouvy dle vyhlášky o

pracovnělékařských službách, a to včetně dohledu a kontroly nad stravovacím
bufetovém zařízeni na pracovišti Objednatele na adrese Karmelitská 529/5, 118
00 Praha 1
2.2.1.Účelem těchto služeb je zjištění a hodnocení rizikových faktorů, seznámení

Poskytovatele s pracovním prostředím zaměstnanců Objednatele a
pracovními postupy posuzovaných profesi, a to z důvodu zjištěni
skutečností rozhodných pro posuzování zdravotních rizik, zjišt'ování vlivu
pracovni činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na
zdravotní stav zaměstnanců Objednatele a vývoj zdravotního stavu a
posouzeni zdravotní způsobilosti k práci, a dále spolupráce při vypracování
návrhů pro Objednatele na odstranění zjištěných závad.

2.2.2.Výstupem dohledu a kontroly pracovišť' Objednatele uvedených v či. lV
niže bude zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu
nemoci z povolánI nebo ohroženi nemoci z povoláni nebo nemocí
souvisejÍcÍch s prací, a dále sledování vlivů rizikových faktorů pracovních
podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví
zaměstnanců, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné.

2.2.3. Dohled a kontrola na jednotlivých pracovištích Objednatele budou
prováděny v rámci činnosti komise, jejímž členem bude Poskytovatel.
Dohled na každém jednotlivém pracovišti Objednatele musí být proveden
minimálně 1 x ročně.

2.2.4.Poskytovatel bude písemně vyrozuměn o jednání komise kontaktní osobou
Objednatele nejpozději 10 dnů před datem jejího jednání.

2.3. Poradenství v rozsahu stanoveném vyhláškou, zaměřené zejména na ochranu
zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy. Toto poradenství bude
poskytováno zdarma v rozsahu 8 hodin ročně. V případě mimořádných požadavků
Objednatele nad rámec 8 hodin ročně je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli poradenství v požadovaném rozsahu za cenu uvedenou v příloze č. 1
této smlouvy.

3. Poskytovatel umožni zaměstnancům Objednatele registrovat se k Poskytovateli jako k
praktickému lékaři.

4. Poskytovatel poskytne Objednateli součinnost při zajištěni případného očkováni
zaměstnanců Objednatele (domluva na procesu očkování s kontaktní osobou
Objednatele, součinnost při převzetí očkovacích dávek, zajištění lékařského týmu
pro realizaci samotného očkováni apod.).
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Článek Ill.
Prohlášeni o způsobilosti

1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn a způsobilý poskytnout předmět plněni dle ČI. I
této smlouvy, tedy že má platné oprávněni k poskytováni zdravotních služeb pro obor
všeobecného praktického lékařství nebo pro obor pracovního lékařství dle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni, v platném znění
(dále jen ,,oprávněni"). Splněni této povinnosti je Poskytovatel povinen na výzvu prokázat
Objednateli kdykoli po celou dobu smluvního vztahu tak, že nejpozději do 10 dnů předloží
rozhodnuti o udělení oprávněni.

2. Objednatel prohlašuje, že mu byly srozumitelně vysvětleny všechny aspekty a
podrobnosti poskytovaného plněni a že toto vysvětleni pochopil a je s nim srozuměn.

3. Pracovně lékařské služby budou objednavateli poskytovány na adresách: Kloknerova 1,
Praha - Chodov a u smluvní lékařky MUDr. Evy Flekačové, Kladenská ulice 46, Praha 6,

Článek IV.
Povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje v rámci předmětu smlouvy vykonávat pro Objednatele
administrativní činnost souvisejici s poskytováním PLS spočÍvajĹcÍ v
1.1. plánováni PLS,
1.2. vedeni evidence zaměstnanců Objednatele s ohledem na plněni zákonných

povinnosti Objednatele, a to odděleně o konkrétním zaměstnanci Objednatele od
záznamů o provedených obecně pracovnělékařských aktivitách,

1.3. Utivnim vyzývání a následném objednávání zaměstnanců Objednavatele u
kontaktní osoby Poskytovatele k periodickým pracovnělékařským prohlídkám
formou e-mailu.

2. Zdravotní způsobilost bude Poskytovatelem zaznamenána do stanoveného tiskopisu a
předána zaměstnanci Objednatele bezprostředně po výkonu pracovnělékařské prohlídky.

3. Administrativní proces pracovnělékařských prohlídek bude probíhat tak, že Objednatel
prostřednictvím své kontaktní osoby v dostatečném časovém předstihu alespoň 1
kalendářního měsíce předcházejÍcÍho konání periodické pracovnělékařské prohlídky
předá kontaktní osobě Poskytovatele aktuálni seznam zaměstnanců Objednatele, u
kterých bude třeba v následujicim kalendářním měsíci vykonat periodickou
pracovnělékařskou prohlídku. Tento seznam bude obsahovat jména zaměstnanců
Objednatele a jejich e-mailové adresy. Poskytovatel odešle e-mailem pozvánku všem
zaměstnancům Objednatele, kteří se mají zúčastnit periodické pracovnělékařské
prohlídky a tuto pozvánku zašle v kopii i kontaktní osobě Objednatele.

4. Vstupní pracovnělékařské prohlídky, výstupní pracovnělékařské prohlídky a mimořádné
pracovnělékařské prohlídky budou objednávány kontaktní osobou Objednatele dle
potřeby.

5. Poskytovatel se zavazuje zajišt'ovat prováděni PLS svými pracovníky splňujickni potřebné
odborné předpoklady, případně svými smluvními partnery.

6. Poskytovatel se zavazuje v rámci dohodnutého rozsahu PLS spolupracovat s pověřenou
osobou Objednatele, které se oblast PLS týká a organizačně ji za Objednatele zajišt'uje.

7. Poskytovatel má povinnost v případě potřeby provést vyšetřeni nad rámec standardního
rozsahu pracovnělékařské prohlídky, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné k vyjádřeni
posudkového závěru. Takové nebo taková vyšetřeni je Objednatel povinen uhradit.

8. Poskytovatel se zavazuje seznámit posuzovaného zaměstnance (ošetřovaného)
Objednatele se závěry vyplývajichni ze zdravotní prohlídky a předat mu proti podpisu
lékařský posudek o posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnanec Objednatele
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potvrdí svým podpisem, že byl s posudkem seznámen a že významu posudku porozuměl.
Není-li dohodnuto jinak, zašle lékař PLS lékařský posudek Objednateli prostřednictvím
zaměstnance Objednatele. Výstupy z činnosti Poskytovatele budou Objednateli podávány
písemně, není-li dohodnuto jinak. v případě nebezpečí z prodlení bude Objednatel
informovat kontaktní osobu Poskytovatele telefonicky nebo e-mailem.

9. V případech, kdy tak stanovi obecně závazný právni předpis, se Poskytovatel zavazuje
informovat neprodleně telefonicky (emailem apod.) kontaktní osobu Objednatele
uvedenou v této Smlouvě v případě negativního posudkového závěru vy|učujÍcÍho další
výkon příslušné práce zaměstnancem Objednatele a dále bude Poskytovatel vždy
neprodleně informovat kontaktní osobu Objednatele o odvo|ání zaměstnance Objednatele
proti závěru lékařského posudku.

10. Poskytovatel se zavazuje vést řádným způsobem zdravotnickou dokumentaci o
zajišt'ovaných pls dle právních předpisů a uchovávat ji po dobu, kterou potřeba odborné
péče vyžaduje a v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci.

11. Poskytovatel poskytne zaměstnancům Objednatele první pomoc, pokud je to možné, a
pokud tuto první pomoc nelze poskytnout efektivněji, účelněji nebo rychleji standardními
prostředky systému první pomoci (RZP - rychlá záchranná pomoc, LSPP - lékařská
služba první pomoci). Zabezpečeni této první pomoci poskytne Poskytovatel v ordinaci
určeného lékaře v jeho ordinačních hodinách.

12. Poskytovatel je povinen zabezpečit poskytováni PLS spočÍvajÍcÍ v pracovnělékařských
prohlídkách a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti
zaměstnanců Objednatele k práci v ordinaci, která je vzdálená maximálně 45 - 60 minut
od níže uvedených pracovišť' Objednavatele:
sídlo Objednatele na adrese Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1,

pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Tato vzdálenost bude měřena dle jízdniho řádu Dopravního podniku Praha (dostupné
například na www.idos.cz), a to z tramvajové zastávky Hellichova, resp. Ocelářská či
zastávky metra Českomoravská do nejbližší zastávky či stanice MHD k ordinaci
Poskytovatele.

13. Pracovnělékařské prohlídky budou prováděny v ordinaci Poskytovatele na adrese
Kloknerova 1, Praha Chodov a l! smluvní lékařkv MUDr. Evy Flekačové, Kladenská ulice
46, Praha 6. Kontaktní údaje: : a to v rámci ordinační
doby Poskytovatele v pracovní dny v Uase od 8:0u noci. uu iCMU hod.

14. V případě, že Poskytovatel disponuje vÍce ordinacemi, je oprávněn nabídnout Objednateli
poskytování služeb i v jiných ordinacích a Objednatel je oprávněn tuto nabídku využit,
pokud by místa ostatních ordinací byla pro zaměstnance Objednavatel dalších pracovišť'
objednatele lépe dostupná.

15. Ostatní PLS dle této smlouvy, uvedené v článku 11.2.2. a 11.2.3. této smlouvy budou
prováděny na jednotlivých pracovištích Objednatele, a to po předchozí dohodě Smluvních
stran. Jednotlivá pracoviště Objednatele jsou:
Karmelitská 529/5, Praha 1,
Karmelitská 386/8, Praha 1,
Karmelitská 378/17, Praha 1,
U Lužického semináře 90/13, Praha 1,
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9,

Senovážné náměstí 871/26, Praha 1,
Jankovcova 933/63, Praha 7.
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16. Poskytovatel je povinen zajistit pls v požadovaném rozsahu po celou dobu trvání této
smlouvy. V případě nepřítomnosti lékaře, prostřednictvím něhož vykonává Poskytovatel
PLS, je povinen zajistit po tuto dobu za něho plnohodnotnou náhradu odpovidajicÍ všem
zákonným a smluvním požadavkům Objednatele.

17. V případě plánované nepřítomnosti lékaře provádějícího PLS je Poskytovatel povinen
Objednatele informovat o této plánované nepřítomnosti nejméně 3 pracovní dny předem.

18. Poskytovatel je povinen postupovat při plněni předmětu smlouvy s odbornou péčí tak,
aby bylo dosaženo cíle a účelu plněni, jež je předmětem této smlouvy.

19. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plněni předmětu smlouvy včas dle stanovených
termínů.

20. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech okolnostech majících
vliv na řádné a včasné plnění předmětu smlouvy.

21. Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a řídit
se jeho pokyny. Pokyny Objednatele však není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem.
Poskytovatel se zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plněni
předmětu smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

22. Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
v platném znění, Objednateli i kontrolním orgánům při prováděni finanční kontroly dle
tohoto zákona.

Článek V.
Povinnosti Objednatele

1. K posouzeni zdravotní způsobilosti budou zaměstnanci Objednatele odesíláni po
předchozím objednáni dle procesu uvedeného v ČI. IV této smlouvy. Objednatel je
povinen zajistit u zaměstnanců Objednatele, které bude odesílat na prohlídky, že
k prohlídce dodají výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického
lékaře. Případné náklady na zajištění zdravotnické dokumentace jsou již zahrnuty v ceně
pracovnělékařských prohlídek, jejichž výše je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. K prováděni pracovnělékařských prohlídek Objednatel vybaví zaměstnance tiskopisem
,Žádost o lékařskou prohlídku a posouzeni zdravotní způsobilosti k práci".

3. Objednatel se zavazuje, že do 14-ti pracovních dni od uzavřeni této smlouvy předá
Poskytovateli tyto náležitosti, pokud je má ve své dispozici:

a) seznam zaměstnanců Objednatele s uznanou nemocí z povoláni a seznam
pracovišť', na kterých ke vzniku nemoci z povoláni nebo ohrožení nemoci
z povolání došlo,

b) kopie pravomocných rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví o zařazeni prací
do kategorii rizika prací o zaměstnancích, pracujících v těchto rizicích a o náplni
jejich zdravotních prohlídek,

c) výsledky měření faktorů pracovního prostředí, expertiz a stanovisek orgánu
ochrany veřejného zdraví ve věcech ochrany zdraví při práci.

4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli ve lhůtě splatnosti jednotlivé pravidelné
platby za PLS způsobem uvedeným v článcích VI. a VIl. této smlouvy, a to na číslo účtu
Poskytovatele uvedené na daňovém dokladu (faktuře).

5. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost při zajišt'ováni
PLS pro své zaměstnance a za tím účelem zajisti Poskytovateli vstup na všechna svá
pracoviště (vždy za přítomnosti pověřené osoby Objednatele) a všechny potřebné
informace o skutečnostech nezbytných k zajištění pls.
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Článek VI.
Cenová ujednáni, způsob fakturace

1. Ceny jsou stanoveny dohodou obou Smluvních stran v Příloze č. 1 této smlouvy. Ceny
služeb a služeb na objednání jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách
jsou již započítány veškeré výdaje, doprava, poplatky, pojištění a ostatní náklady
souvisejicí se zajištěním předmětu této smlouvy.

2. Smluvní strany si dohodly, že celková fakturovaná cena za PLS bude obsahovat, všechny
objednané výkony, péči, služby a v případech objednání dodatečných služeb
Objednatelem ceny za poradenské a konzultační služby, nebo jiné oboustranně
dohodnuté činnosti či zdravotní výkony, pokud budou v kalendářním měsíci tyto služby
nebo činnosti provedeny.

3. Všechny výkony a činnosti PLS dle této smlouvy budou vyúčtovány daňovým dokladem
(fakturou). Všechny faktury musí obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví a dalšími platnými právními normami, Přílohu daňového dokladu (faktury)
bude tvořit sestava se seznamem jmen zaměstnanců Objednatele, u kterých byly v
daném měsíci provedeny pracovnělékařské prohlídky, a dále údaje o dohledu nad
pracovními podmínkami, o konzultační činnosti a další objednané služby či výkony, pokud
tyto činnosti, služby či výkony byly provedeny.

4. Smluvní strany se dohodly, že ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou platné po
celou dobu účinnosti této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou bez zákonné
sazby daně z přidané hodnoty.

6. Poskytovatel bere na vědomí, že cena vstupní pracovnělékařské prohlídky může být
hrazena také přímo posuzovaným zaměstnancem Objednatele. V případě, že k takovéto
úhradě přímo zaměstnancem Objednatele nedojde, je Poskytovatel oprávněn částku
odpovidajÍcÍ odměně za provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnout do fakturace
poskytnutých služeb.

7. Poskytovatel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů
souvisejÍcÍch s poskytovanými službami dle platných právních předpisů.

8. V případě, že PLS budou Objednateli poskytovány prostřednictvím zastupujícího lékaře,
budou tyto služby hrazeny Objednatelem dle cenových a platebních podmínek uvedených
v této smlouvě přímo Poskytovateli a Poskytovatel se zavazuje zajistit proplacení
odpovidajĹcÍ ceny zastupujícímu lékaři.

Článek VIl.
Splatnost

1. Cena za činnost Poskytovatele dle této smlouvy je splatná na základě daňového dokladu
- faktury vystavené Poskytovatelem, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne jejího
doručeni Objednateli. Faktura může být ze strany Poskytovatele doručena i e-mailovou
adresu Objednatele Pokud termín doručeni faktury připadá na období
od 12. prosince běžného roku do 12. února roku nás|edujÍcÍho, prodlužuje se splatnost
faktury z původních 30 dnů na 60 dnů. Cena se považuje za zaplacenou dnem jejího
odepsání z účtu Objednatele.

Stránka 6 z 10



' "m

č.j. MSMT-2726/2021-2

Článek VIII.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. února 2021 do 31. ledna 2024.
2. Každá Smluvní strana má právo tuto smlouvu vypovědět bez uvedeni důvodu.
3. výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce nádedujicího po

měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé Smluvní straně doručena.
4. Tato smlouva může být zrušena rovněž písemnou dohodou Smluvních stran.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni smluvní

nebo zákonné povinnosti Poskytovatelem. Za podstatné porušeni smluvní povinnosti
Poskytovatelem se rozumí zejména prodlení s plněním předmětu smlouvy delším než
10 kalendářních dnů z důvodů spočÍvajicich výlučně na straně Poskytovatele a porušeni
povinnosti Poskytovatele uvedených v ČI. lV. této smlouvy.

6. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku
Poskytovatele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku
anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčniho řIzeni. Rovněž pak v případě, kdy Poskytovatel vstoupí
do likvidace.

7. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé Smluvní straně.

8. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajicich z této smlouvy po dobu delší než
60 kalendářních dní.

Článek lX.
Náhrada škody a smluvní pokuta

1. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu, bez ohledu na to, zda ji
způsobil sám, případně jeho zaměstnanci či třetí osoby, prostřednictvím nichž plni
předmět smlouvy.

2. Poskytovatel se této odpovědnosti zprostí jen tehdy, pokud by prokázal, že škodě
nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno na něm
spravedlivě požadovat.

3. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby Poskytovatel odstranil vady vzniklé
vadným postupem při poskytování PLS a činnost nadále prováděl řádným způsobem. O
pochybeni ze strany Poskytovatele je Objednatel oprávněn Poskytovatele informovat, a to
písemně (např. e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby Poskytovatele. Poskytovatel je
povinen vyjádřit se k oprávněnosti pochybení dle předchozí věty písemně (např. e-
mailem) kontaktní osobě Objednatele do 5 pracovních dnů ode dne přijeti této informace
a v případě oprávněnosti požadavku Objednatele napravit své pochybeni.

4. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě nás|edujícich
porušeni smlouvy:

a) v případě prodlení nebo vadného plněni poskytované služby ve výši 1 000 KČ,
a to za každý i započatý den prodlení nebo za každý jednotlivý případ vadného
plněnI;

b) za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě ve výši 100 000
kč, a to za každý jednotlivý případ porušeni této povinnosti.

5. Zaplacením smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli
způsobenou škodu.
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6. Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce
Poskytovatele.

7. V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této smlouvy, je Poskytovatel oprávněn
požadovat nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou
nepřípustné.

8. Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle této smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních
dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplaceni na adresu povinné
Smluvní strany. V případě prodlení povinné Smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty
nebo náhrady škody je oprávněná Smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo
náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je pro Smluvní strany závazná v celém svém obsahu a může být měněna nebo
doplňována jen vzestupně číslovanými písemnými, oboustranně odsouhlasenými
dodatky.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu,
jakož i způsobilost ke každému souvÍsejÍcÍmu právnímu jednání, není nijak omezena ani
vyloučena.

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, seznámily se s celým jejím
obsahem VC. příloh, obsahu porozuměly, a že smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem
nebo za nápadně nevýhodných podmínek a je prostá omylu. Smluvní strany rovněž
prohlašuji, že smlouva byla uzavřena vážně, svobodně a srozumitelně, což stvrzuji svými
vlastnoručními podpisy.

5. Otázky výslovně neupravené v této smlouvě se řidl zejména příslušnými obecně platnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona specifických zdravotních
službách, vyhlášky o pracovnělékařských službách a zákona č. 372/2011 Sb..

6. Případné spory ze smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nepovede-li tento postup k
vyřešeni sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se předmětu
této smlouvy a nahrazuje veškerá dřívějšÍ ujednání, která se k ní vztahují a která byla
učiněna před podpisem této smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazuji k povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k informacím, které se
dozvěděly v souvislosti s realizaci předmětu této smlouvy, a které nejsou určeny ke
zveřejněni nebo sdělení třetí osobě. Tyto informace nesmí žádná ze Smluvních stran
poskytnout, zveřejnit či prozradit třetí osobě nebo je použit v rozporu s jejich účelem pro
své potřeby bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany, příp. ošetřovaného. výjimku
z tohoto tvoří předložení této smlouvy výslovně bez Přílohy č. 1 ve znění pozdějších
dodatků, orgánům státního dozoru.

9. Pokud jakýkoliv závazek vyp|ývajicí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část a
je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy, taková neplatnost nebo
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních
závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou
písemného dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv
závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a tvořici její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, Smluvní strany
nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým

Stránka 8 z 10



č.j. MSMT-2726/2021-2

platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné miře
odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této smlouvě.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana si
ponechá po jednom vyhotovení.

11. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o skutečnostech,
okolnostech či změnách, které by mohly mít vliv na plněni povinnosti stanovených touto
Smlouvou.

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny právních předpisů upravujicich předmět
této smlouvy, upraví odpovídajÍcÍm způsobem tuto smlouvu.

13. Smluvní strany si dohodly, že veškeré v minulosti uzavřené smluvní závazky a vztahy
mezi Smluvními stranami zanikají v plném rozsahu ke dni účinnosti této smlouvy. Nejsou
však dotčena nevypořádaná práva a povinnosti obou Smluvních stran dojednaných a
vyp|ývajÍcÍch ze smluvních vztahů předcházející této smlouvě.

14. Veškeré Přílohy k této smlouvě jsou nedílnou součástí této smlouvy.
15. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
zajisti Objednatel uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat
smlouvy, v registru smluv včetně případných oprav uveřejněni s tím, že nezajistí-li
Objednatel uveřejněni smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od
uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejněni Poskytovatel.

Přílohy:
Příloha č. l: Ceny služeb a výkonů

V Praze dne _

Poskytovatel:
l

Soňa Kubíčková
Ředitelka, na základě plné moci

V Praze dne 2 ,p,
Objednatel:

l

PhDr. Petr Šebek
Ředitel odboru personálního a státní
služby
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Příloha č. 1 - Ceny služeb a výkonů

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
Základni prohlídky:

jednorázový poplatek za zavedeni agendy
Vstupní prohlídka bez dalších vyžádaných odborných vyšetření
Periodická prohlídka bez dalších vyžádaných odborných vyšetření
Mimořádná lékařská prohlídka bez dalších vyžádaných odborných
vyšetření
výstupní lékařská prohlídka bez dalších vyžádaných odborných vyšetřeni

Speciální vyšetření:
Klidové EKG
Funkční vyšetření dýchacích cest-spirometrie
Audiometrie
Oční vyšetření
Rentgen hrudníku
EMG
Pletysmografie

Poradenství:
Poradenské hodiny 8 hodinl 1 rok
Odborná prohlídka pracoviště DOHLED - cena za 1 pracoviště
Poradenská činnost-sazba za jednu hodinu l na objednávku
Spolupráce s orgány státní správy-OOVZ atd. -sazba za hodinu l na
objednávku
Školení první pomoci 15 osob/na objednávku

Ostatní:
' výjezd zdravotního týmu k zaměstnavateli na pracoviště
Očkováni, Odběry, Dny zdraví na pracovišti

Q Kč
iKČ

" Kč
uĹj Kč

Kč

Ré"
'.' 'Kč

. J Kč
" Kč

l' Kč
"" iNT

KČ

zdarma
_ . ) KČ

. XČ
" L Kč

""" . " ) Kč

. j_KČ_Dle aktualizovaného
ceníku
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