
SMLOUVA 
o poskytování pracovnělékařských služeb 

 

 na 
uzavřená podle § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb: 
Městská nemocnice v Plzni 
PRIVAMED a.s., Kotíkovská 19, 323 00 Plzeň 
IČ: 46885251 - registrována u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň 
Č.ú. ……………… 
Zastoupená MUDr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva a ředitelem 
nemocnice 
(dále „poskytovatel“) 

a 

zaměstnavatelem : 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr., vložka 33 

IČ:00377015 
DIČ: CZ00377015 
Č. ú. ……………………. 
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň 
Zastoupená Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace (dále 
„objednatel“) 

Uzavírají následující smlouvu: 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zajištění pracovnělékařských služeb pro 
organizaci zaměstnavatele podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pracovnělékařské služby (dále jen „služby“) jsou preventivní zdravotní služby, 
jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a 
pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek (vstupních, 
preventivních, případně mimořádných) a hodnocení zdravotního stavu za 
účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, rovněž poradenství 
zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, 
nemocemi z povolání, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled 
na pracovištích nad výkonem práce. 

II. Rozsah poskytování služeb 

1. Zdravotní služby budou poskytovány všem zaměstnancům zaměstnavatele. 
Služby provede poskytovatel vždy na základě písemné žádosti 
zaměstnavatele, ve které bude uvedena identifikace zaměstnance, druh práce, 
režim práce a pracovní podmínky, ke kterým je posouzení zaměstnance 
požadováno, druh požadované služby. 

2. Zaměstnanci si k provedení prohlídky zajistí výpis ze zdravotní dokumentace 
od svého registrujícího praktického lékaře, popřípadě zajistí její zapůjčení. 

3. Ostatní pracovnělékařské služby budou poskytovány operativně po dohodě se 
zaměstnavatelem. 

4. Obsahem pracovnělékařských služeb budou zejména tyto činnosti: 



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

b) pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi 
vykonávanými zaměstnanci, 

c) sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců 
včetně navrhování potřebných opatření, 

d) vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, 
e) mimořádné pracovnělékařské prohlídky, 
f) organizování první pomoci a ošetření v případě nouze, 
g) spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a inspektorátem 

bezpečnosti práce, 
h) účast na rozborech pracovní úrazovosti a nemocí z povolání, 
i) školení v poskytování první pomoci. 

III. Součinnost zaměstnavatele a poskytovatele 

1. Zaměstnavatel bude poskytovateli služeb předávat průběžně aktualizovaný 
seznam svých zaměstnanců, pro které požaduje zajištění služeb s potřebnými 
osobními údaji. 

2. Poskytovatel se zavazuje oznámit zaměstnavateli ordinační dobu a její 
případné změny personálnímu oddělení zaměstnavatele, paní Ivaně 
Krblíchové, tel. ………………., email: ………………………… 

3. Zaměstnavatel umožní poskytovateli vstup na každé své pracoviště k 
provedení kontroly pracovního prostředí a pracovních podmínek a sdělí mu 
informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života 
nebo zdraví na pracovišti, včetně informací rozhodných pro ochranu zdraví při 
práci. 

4. Poskytovatel se zavazuje vést dokumentaci o pracovnělékařských službách 
(záznamy o provádění dohledu na pracovišti, o poradenství poskytnutém 
zaměstnavateli a jiné obdobné záznamy o činnostech) prováděných pro 
zaměstnavatele, odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o 
konkrétních zaměstnancích. 

5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o 
všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele ve smyslu zákona č. 373/2011 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zaměstnavatel předloží poskytovateli rozhodnutí o kategorizaci prací. 
7. Zaměstnavatel má právo na kontrolu provádění pracovnělékařských služeb. 
8. Poskytovatel je povinen účinně spolupracovat při kontrole a poskytnout 

požadované údaje též kontrolním orgánům daným obecně závaznými 
právními předpisy. 

IV. Platební podmínky 

1. Zaměstnavatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za služby provedené podle 
této smlouvy odměnu sjednanou v příloze č. 1 k této smlouvě. 

2. Pracovnělékařské služby bude zaměstnavatel hradit poskytovateli na základě 
jeho fakturace podle skutečně provedených zdravotních služeb a činností za 
uplynutý kalendářní měsíc ve výši stanovené v sazebníku pro jednotlivé úkony 
(viz příloha č. 1 k této smlouvě). 

3. Vyúčtování je splatné vždy do 15-ti dnů ode dne doručení faktury.

mailto:krblichova@plzen.eu


4. Podkladem pro vyúčtování ceny je přehled o počtu a druhu vykonávaných 
prohlídek za účtovaný kalendářní měsíc a přehled o počtu hodin za ostatní 
služby (specifikované ve vyúčtování) v účtovaném kalendářním měsíci. 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývá 
dnem jejího podpisu oběma stranami. 

2. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího od 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Vztahy mezi účastníky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po jednom. 

5. Změny smluvních podmínek je možné provést pouze písemnými dodatky k 
této smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. 

6. Poskytovatel bere na vědomí a uděluje tímto zaměstnavateli plný a 
neomezený souhlas k tomu, aby zaměstnavatel, jím pověřená osoba nebo 
orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní 
údaje poskytovatele, a to především k evidenčním, informačním a obdobným 
účelům. Současně si je poskytovatel vědom, že tyto osobní údaje mohou být 
součástí usnesení orgánů města Plzně či orgánů jeho městských obvodů, 
které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto rovněž výslovně 
souhlasí. Poskytovatel se dále zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí 
všechny změny těchto osobních údajů. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných 
budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace. 

8. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za 
plnění podle této smlouvy a práva a povinností z něj vzniklé se řídí touto 
smlouvou o reklamě. 

Přílohou smlouvy je Příloha - Sazebník pro jednotlivé úkony 

V Plzni dne: 10.3.2021 

---------------------------   

Poskytovatel 

 

          ------------------   
          Zaměstnavatel 

 



Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb 

..v 

 

 

 

 

poskytovatel 

Smluvní strany se dohodly na odměnách za provedené zdravotní služby a další 

činnosti podle smlouvy takto: 

Ceník výkonů 

 

Ceny zahrnují mzdové a provozní náklady poskytovatele spojené se zajištěním 

pracovnělékařských služeb, vč. správní režie a přiměřeného zisku. 

V Plzni dne: 10.3.2021 
 

 
 

 
zaměstnavatel 

VÝKON CENA V KČ 

Vstupní, výstupní pracovnělékařská prohlídka 500,- 
Periodická pracovnělékařská prohlídka, posouzení zdravotní 
způsobilostí k práci 500,- 

Prohlídka pracoviště 4000,- 
 


