
SMLOUVA
0 PROVEDENi LEKARSKEHO VYSETRENi
A ODBERU BIOLOGICKEHOVZORKU
/DLEVYZADANi ZAMESTNAVATELE/

uzavrv'end niZe uvedeného dne, mésice a roku, oznaéengmi smluvm’mi stranami,
dle ustanovenz’ §106 a nc’zsledujl’cich Zc’lkoniku prc’lce, zc’zk. E. 262/2006 Sb.
0 § 536 a nc’zsledujicz’ch Obchodm’ho zc’lkom’ku, 261k. 5. 513/1991 Sb.

ve znéni pozdéjsvich pfedpisfi.

Méstské nemocnice Ostrava, pi‘ispévkové organizace
se sidlem Nemocniéni 20, 728 80 Ostrava,
provozovatel: Profialkoholni zéchytné stanice, dle zék. é. 379/2005 Sb.
zastoupené:
153: 00635162, DIC: CZoo635162, je plétcem DPH
bankovni spojeni : Ceskoslovenské obchodni banka a.s., hlavni poboéka Ostrava
éislo fiétu : 374027793/0300
(dale jako ,,zh0t0vitel“)

a

obchodni firma: EVRAZViTKOVICE STEEL, a.s.
se sidlem: Ostrava Hulvéky Stramberské 0p. 2871/47, PSC 709 00
zastoupené: editelem pro nékup
Zapsané V obchodnim rejstfiku u Krajského soudu V Ostravé, oddfl B, Vloika 3243
IC: 27801454 DIC: CZ27801454
Kontaktni osoba:
l§ankovni spojeni:
Cislo fiétu:

(déle jako ,,objednatel“ nebo ,,zamésmavatel“)

01. I.
Pfedmét smlougy

1. Pfedmétem smlouvy je dohoda smluvnich stran 0 postupu pfi vyiadovéni a provedeni vyéetf‘eni
zaméstnancfi objednatele ke zjiéténi ovlivnéni alkoholem nebo jinou névykovou Iétkou.

2. Zhotovitel bude provédét vyiédané odbéry vzorku krve, popf‘. jiného biologického materiélu
/dé1e jen ,,vzorku“/ u zaméstnancfi objednatele, a na vyiédéni objednatele, bez zbyteéného
odkladu, p0 jejich odbéru provede doméeni protokolu a odebranjzch vzorkfi k vyéetfeni na
stanoveni mnoistvi alkoholu Vkrvi nebo prfikazu ui'iti névykovjlch Iétek (zneuiivanjich drog)
vyéetfenim vzorku moéi do Toxikologické laboratofe Ustavu soudniho lékafstvi ve Fakultni
nemocnici Ostrava, na adrese: 17. listopadu (t. 1790, Ostrava — Poruba.

3. Zhotovitel provede na vyiédéni objednatele, dle pfflohy E. 1 této smlouvy, odbér vzorku u\
zaméstnancfi objednatele, ktefi se dostavi na Protialkoholni zéchytné staniceifdéle jen ,,PZS“}
Vdoprovodu zéstupce objednatele a dobrovolné se podrobi fikonfim lékafského vyéetfeni a
odbéru.

4. Objednatel prostfednictvim svy‘ch povéi‘enjrch zéstupcfi je oprévnén 112 P28 poiédat o provedeni
odbéru vzorku krve nebo jiné tekutiny, ke zjiéténi ovlivnéni névykovjlmi létkami 11 jim uréené
osoby /zaméstnance objednatele/. Vyéetfeni provédéno na zékladé odfivodnéného podezfeni
zaméstnavatele na Vjikon pracovni éinnosti zaméstnance pod Vlivem névykové létky, nebo
néstup do zaméstnéni V takovém stavu.

5. O provedeném odbéru vypracuje zhotovitel protokol, a v pfipadé poiadavku objednatele, bez
zbyteéného odkladu po odbéru zajisti doméeni protokolu a vzorkfi k jejich vyéetfeni na
stanoveni mnoistvi alkoholu vkrvi nebo prfikazu zneuiivanych drog (vzorek moéi)
do Toxikologické laboratofe Ustavu soudniho lékafstvi ve Fakultni nemocnici Ostrava na
adrese: 17. listopadu 6. 1790, Ostrava—Poruba.



10.

10.

rvrZéstupce objednatele V pisemne zadosti o odbér uvede datum a dobu vyiédaného odbéru; jméno
a pfijmeni, bydliété a datum narozeni zaméstnance, u kterého maji bit odebrény vzorky; jméno
a pfijmeni povéfeného zaméstnance a po§tovni adresu zaméstnavatele poiadujiciho odbér a
vyéetfeni Véetné kontaktniho telefonu (viz pffloha 6. 2 této smlouvy).
Zhotovitel odpovidé za provedeni vyiédanjich odbérfi, z hlediska naplnéni standardizovanych
Vykonfi a jejichWkon kvalifikovanj/mi zaméstnanci.
Kprovedeni sjednanjlch fikonfi jsou za zhotovitele povéi‘eni odborni zaméstnanci PZS, odbéry
jsou provédény zdravotnickym personélem.
Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou vézéni zékonem uloienou povinnosti mléenlivosti,
neposkytuji fidaje o vy§etfovan§ch osobéch a vysledcich vyéetfeni bez jejich pfedchoziho
pisemného souhlasu a jen v jeho rozsahu.
Daléi podminky a postup jsou upraveny provoznim fédem PZS.

(‘11. II.
Zékladni pom’ 3y

Zéstupci objednatele, vyiadujici provedeni vyéetfeni jimi uréeného zaméstnance, pfi’tomni jako
doprovod, jsou oprévnéni vyiédat vyéetfeni zaméstnance, a potvrzenim Zédosti o vyéetf'eni
stvrzuji oprévnéni nemocnice jako zhotovitele vyfiétovat objednateli cenu za provedeni
vyiédany‘ch Vikonfi vyéetfeni, zpracovéni protokolu, provedeni odbéru, material, pfipadné
zprostfedkovéni dopravy vzorkfi k vyéetfeni ve FNO.
Vedouci zaméstnanci objednatele, oprévnéni vydat v souladu se zékonikem préce a pracovnim
fédem objednatele pokyn k vy§etfeni zaméstnance, jsou uvedeni v pffloze E. 2 této smlouvy.
Zéstupce objednatele je povinen se vidy prokézat zaméstnaneckm prfikazem objednatele,
zaméstnanci zhotovitele provédéjici vyéeti‘eni zapiéi do protokolu, resp. do vyfiétovéni uvédi
jméno a pfijmeni oprévnéného zaméstnance objednatele, ktery provedeni vyiédal. Zéstupce
objednatele odpovidé za pouéeni jejich zamés’mance o zékonném oprévnéni zaméstnavatele
poiadovat jeho wéetfeni ke zjiéténi, zda doélo kporuéeni povinnosti uloienych zaméstnanci
zékonikem préce. Zéstupce objednatele uvede skuteénosti odfivodfiujici provedeni vyéetfeni a
informace o pfedchozich fikonech ke zjiéténi ovlivnéni zaméstnance Véetné éasovych fidajfi
nezbytnjrch k vypracovéni protokolu.
Objednatel je povinen zajistit, aby zaméstnanec, kterSI se dostavfl kvyéetfeni, uvedl své osobni
fidaje nezbytné ksepséni zépisu o vy§etfeni a podrobil se jednotlivym fikonfim spojenym
s vyéetf'enim.
Pokud zaméstnanec nevyhovi vjrzvé k dobrovolné souéinnosti pfi provedeni vyéetfeni a odbéru,
tato skuteénost a fidaje sdélené zéstupcem zaméstnavatele se zapiéi pfesné do protokolu
spoleéné se zévéry lékafského vyéetf‘eni a konstatovénim, zda uvedené osoba jevi znémky
ovlivnéni alkoholem nebo jinou névykovou létkou, a vyéetfeni se ukonéi pfedénim protokolu
zéstupci zaméstnavatele.
Zhotovitel vede o provedenjrch vyéetfenich evidenci. O provedeném ekonu vede zhotovitel
pfedepsanou zdravotnickou dokumentaci.
Objednatel se zavazuje uhradit za provedené vyéetfeni a odbéry/fikony zhotovitele cenu
sjednanou touto smlouvou, zpfisobem déle uréenjrm V éésti IV. této smlouvy.
Oprévnénjz zéstupce objednatele je pfitomen provedeni vyéetfeni, zejména provedeni odbéru
vzorku, které zaklédé nérok zhotovitele fiétovat cenu za provedeni vyiédanjlch fikonfi
zhotovitele.
V pfipadé nutnosti umisténi zaméstnance na PZS, hradi néklady oéetfeni a pobytu zaméstnanec
objednatele, zhotovitel nebude poiadovat fihradu nékladfi na tento pobyt vfiéi objednateli.
Pokud by doélo v souvislosti s provedenim vyéetfeni a odbéru vzorku ke vzniku ékody zpfisobené
zaméstnancem objednatele, je zhotovitel oprévnén poiadovat néhradu ékody pfimo po
zaméstnanci.

(:1. III. .
Doba amisto plnéni

Objednatel je oprévnén poiadovat po zhotoviteli provedeni odbéru vzorkfi a zajiéténi jejich
vyéetfeni na odborném pracoviéti uvedeném V51. 1. odst. 5 smlouvy kdykoli béhem provozni
doby PZS, také vzhledem ktomu, ie pracovni éinnosti u objednatele jsou vykonévény
v nepfetriitém provozu.
Mistem plnéni vtéto smlouvé sjednanfrch fikonfi je pracoviété Protialkoholni zéchytné stanice,
11a adrese Kounicova 5p. 38 v Ostravé.
Objednatel dle moinosti, pfedem avizuje telefonicky na P28: (“3. oiadavek na
provedeni vyéetfeni a odbéru.



(:1. IV.
Cena za provedeni vyéeti‘eni a platebni podminky
Smluvni strany se dohodly na tom, ie provedeni vy‘konfi bude za ceny dle platného ceniku
vykonfi MNO, uvedeného V pffloze E. 3 této smlouvy.
V cené jsou zahmuty veékeré néklady zhotovitele spojené s provedenim sjednanj/ch vjrkonfi. Ke
zméné ceny mfiie dojit pouze na zékladé dohody obou smluvnich stran.
Sjednané cena je cenou za dohodnuté plnéni vmisté provedeni, V pfipadé vyiédéni provedeni
nebo zabezpeéeni vyéetfeni odebranjrch vzorkfi je zhotovitel oprévnén fiétovat daléi vykony dle
ceniku, Véetné poplatkfi spojenjzch s pfedénim Vysledkfi.
Smluvni strany se dohodly, ie zhotovitel je oprévnén vyfiétovat cenu fakturou po provedeni
vyiédaného odbéru a zajiéténi manipulace a pfepravy vzorkfi k vyéetfeni. Byla dohodnuta
splatnost faktur ve lhfité 15 dni ode dne doruéeni faktury objednateli. Faktura bude doruéena do
sidla objednatele nejpozdéji do 10. kalendéfniho dne mésice nésledujiciho po mésici, ve kterém
probéhlo zdanitelné plnéni. Ve spornjrch pfipadech doméeni se mé 221 to, ie faktura byla
doméena nejpozdéji tfeti den ode dne odesléni.
Faktura musi obsahovat veékeré pf'edepsané néleiitosti béiného dafiového dokladu dle zékona
E. 235/2004 Sb. 0 DPH V platném znéni a déle:
- pfedmét plnéni, Véetné kodu CZ—CPA (86.90.19),
- registraéni éislo smlouvy objednatele,
- fidaj o evidenci/registraci, na zékladé které zhotovitel vykonévé éinnost,
Véetné spisové znaéky,

- datum zdanitelného plnéni ke dni provedeni vyéetf‘eni a odbéru,
— jméno a pfijmeni zéstupce objednatele, ktery' za objednatele jednal
pfi vyiédéni vy§etfeni a odbéru dle smlouvy,

— soupis provedenj/ch Vykonfi,
- datum, razitko a podpis povefené osoby zhotovitele.
Nebude—li faktura obsahovat néleiitosti uvedené V pfedchozich ustanovenich této smlouvy nebo
bude chybné vyfiétovéna cena, pfip. faktura bude mit jiné zévady V obsahu, je objednatel
oprévnén ji pfed uplynutim doby splatnosti vrétit zhotoviteli bez zaplaceni k provedem’ opra'vy.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury s novou dobou splatnosti stanovenou dle
ustanoveni odst. 4 tohoto élénku. Vréti—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestévé béiet
pfivodni doba splatnosti. Celé doba splatnosti béii znovu ode dne doruéeni nové vyhotovené
faktury objednateli.
Objednatel uhradi vyfiétovanou cenu provedenj/ch ekonfi a vy§etfeni bezhotovostni platbou,
pfevodem ve prospéch bankovniho fiétu zhotovitele s vyznaéenim VS 322100.
Povinnost objednatele zaplatit je splnéna kdatu provedeni fihrady stanovené platby, na fiéet
zhotovitele.

01. V.
Platnost a fiéinnost smlouvy

Névrh smlouvy se stévé platnym a fiéinnjrm k datu jejiho pfijeti a potvrzeni podpisem druhé
V pofadi podepisujici smluvni strany.
Smlouva je uzavfena na dobu neuréitou.
Smlouvu mohou smluvni strany vypovédét i bez udéni dfivodfi. Vipovéd’ smlouVy musi mit Vidy
pisemnou formu. Sjednévé se jednomésiéni Vj’rpovédni lhfita, které poéiné plynout od prvého
dne mésice nésledujiciho p0 doruéeni pisemné Virpovédi druhé smluvni strané.
Osoby podepisujici tuto smlouvu jménem zhotovitele a objednatele prohlaéuji, Ze jsou k tomuto
fikonu oprévnény.

(:1. VI.
Daléi ujednéni

Zmény smlouvy a vzéjemnfzch zévazkfi lze provést na zékladé dohody jen se souhlasem
smluvnich stran, pouze fédné vzestupné éislovanjfmi pisemnjrmi dodatky sjednanjrmi a
podepsanjrmi oprévnénymi zéstupci obou stran.
Smluvni strany se V souladu s ust. § 262 odst. 1 obchodniho zékoniku, zékona é. 513/1991 Sb. ve
znéni pozdéjéich pfedpisfi dohodly, ie jejich zévazkovjz vztah votézkéch smlouvou Vyslovné
neupravenjrch, z této smlouvy wrplyvajicich, se bude fidit pfislu§n§rmi ustanovenimi o smlouvé 0
dflo dle § 536 a nésl. shora oznaéeného obchodniho zékoniku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou éislovanych Vytiscich, kaidji s platnosti originélu, z nichi
objednatel a zhotovitel obdrii p0 jednom vydéni.



4. Na potvrzeni souhlasu s formulaci této smlouvy pfipojuji oprévnéni zéstupci smluvnich stran
své podpisy.

Pfflohy: 6 1. Zédost o provedeni odbéru biologického vzorku /krve, moéi/
6 2. Seznam vedoucich zaméstnancfi objednatele (funkci), oprévnénych vyiédat
prrovedeni odbéru vzorku
E. 3. Cenik 2013
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Pffloha E. 1

KB SMLOUVE o PROVEDENI’ LEKARSKEHO VYSETRENI’ A ODBERU VZORKU Idle vyiédém'
zaméstnavatele/

Zédost o provedenl’ vy§etfeni zaméstnance a biologického vzorku
lkrve, moéi/

Zaméstnavatel:

Zastoupen:
poiédal dne: ...................

oprovedenfvys‘etfem’:

Zaméstnance: ........ . ....... .................... . ......... ..., profese: ..... . .................... ..,
Jméno pfijmem’

datum narozeni:. ....... ...... .. .....

Vsouladu s ustanovem'm § 106 odst. 4. pism. i) zdkoniku pra’rce 261cc". 262/2006 Sb. je pavinnostz' zaméstnance
podrobit se na pokyrz oprdvnéného vedouciho zaméstnance stanoveného v pracovm'm fddu zjis’tém’, zda nem’pod
vlz'vem alkoholu nebojinych ndvykovych [cite/c.

Zéstupce oznaéene’ho zaméstnavatele poiédal 0 provedem’ vy§etfeni zaméstnance, na zékladé sjednané smlouvy
0 provédéni vy§etfeni v souladu s poiadavky zékoniku préce, zejména dle ustanovem' § 106 odst. 4. pism. e)
resp. i) ZP.
Zaméstnavatel je dIe smlouvy zavézzin za provedené vyéetfeni uhradit jejich cenu, vrozsahu provedenych
vy§efieni a za ceny odpovidajici ceniku nemocnice, ktery je pfilohou smlouvy a k nahlédnuti na PZS. Zéstupce
zaméstnavatele potvrzuje, 26 vyéetfem' bylo fédné vyiédéno a uznévé povinnost zaméstnavatele uhradit
dohodnutou cenu.

V Ostravé dne ........................................................../jméno a pfijmeni

podpis:
zéstupce zamésmavatele,
ktery vyiédal provedeni vy§etfeni



Pffloha E. 2

KE SNILOUVE O PROVEDENI LEKARSKEHO VYSETRENI A ODBERU VZORKU Idle vyzédani
zaméstnavatele/

Seznam funkci vedoucich zaméstnancfi objednatele,
oprévnénych vyizidat provedeni odbéru vzorku lkrve nebo moéi/

Podle pracovm'ho fédu objednatele jsou ve smyslu § 106 odst. (4) pism i) zékona c
262/2006 8b., zakonik prace, v platném zném’ opravnéni dat zaméstnanci pokyn na zjistém’
zda nem pod Vlivem alkoholu nebo mch navykovych latek vedoum zaméstnanci
vykonavajici nékterouztéchto funkci - .

- feditel spoleénosti

- vedouci odboru

- vedouci oddélem’

- mistr

— specialista BOZP a PO




