
Smlouva o zajištění komplexních preventivních prohlídek pro zaměstnance 

OHLA ŽS, a.s. 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

mezi : 

 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 695 

IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796 

zastoupená   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva, 

         Paolem Bee  MBA, 2. místopředsedou představenstva  

dále „objednatel“ 

a  

Fakultní nemocnice Olomouc  

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892,   DIČ: CZ00098892 

zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem nemocnice 

dále „poskytovatel“ 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zajištění komplexního preventivního vyšetření zaměstnanců OHLA ŽS, 

a.s. Poskytovatel se zavazuje zajistit podle dále uvedených dohodnutých podmínek komplexní 

preventivní prohlídky (dále jen „prohlídky“) zaměstnanců objednatele a objednatel se zavazuje za 

dále uvedených podmínek uhradit poskytovateli za provedení prohlídek sjednanou cenu. 

II. 

Specifikace plnění poskytovatele 

1. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli provedení komplexních preventivních prohlídek 

jeho zaměstnanců v následujícím rozsahu:  

Komplexní vyšetření onkologem, anamnéza + klinické vyšetření  

Vyšetření kůže onkologem  

Laboratorní vyšetření:  

1) krve: krevní obraz, funkce jater, ledvin, štítné žlázy metabolismus cukru, cholesterol a další tuky, 

vyšetření minerálů, základní zánětlivé parametry, elektroforéza bílkovin krevního séra  

2) moče: základní biochemické vyšetření včetně stanovení event. přítomnosti krve v moči  

3) stolice na OK: test na oku skrytou přítomnost krve ve stolici  



Nádorové markery:  

muži (40 let a více): CEA, CA 19-9, PSA,        

muži (mladší 40 let): CEA, Ca 19-9, AFP, HCG  

ženy: CEA, Ca 19-9, Ca 125  

Rentgen hrudníku  

Ultrazvukové vyšetření celého břicha   

Ultrazvukové vyšetření prsů u žen a varlat u mužů 

Závěrečné zhodnocení vyšetřujícím onkologem a vypracování podrobné zprávy, doporučení dalšího 

postupu. 

2. Prohlídky budou probíhat v  předem dohodnutých termínech a vymezeném čase.  

3. Provádění prohlídek zaměstnanců bude poskytováno v sídle poskytovatele.   

III. 

Cena plnění a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen za jednu prohlídku uhradit cenu ve výši : 

7900,- Kč, slovy: sedmtisícdevětset korun českých. 

Jedná se o cenu smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že cenu za poskytnutí prohlídek bude objednatel hradit zpětně za 

předcházející fakturační období, kterým je kalendářní měsíc, na základě faktury vystavené 

poskytovatelem, bezhotovostně na účet poskytovatele. Přílohou každé faktury bude seznam 

provedených prohlídek s datem a jménem zaměstnance, přičemž u každé prohlídky bude podpis 

zaměstnance potvrzující, že prohlídku absolvoval. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní  ode dne jejího 

prokazatelného doručení. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré stanovené náležitosti a 

přílohy, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit. Ode dne doručení opravené 

faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktury budou objednateli zasílány elektronicky na adresu 

podatelna@ohla-zs.cz. 

 

IV. 

Práva a povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel se zavazuje sdělit písemně (lze i e-mailem) objednateli konkrétní termíny pro 

prohlídky včetně konkrétního času nejpozději do 15. dne  měsíce předcházejícího měsíci, v němž 

mají být prohlídky poskytnuty.  

2. Zkumavky na moč poskytovatel nepředává, na krvácení ve stolici obdrží klienti objednatele sadu 

až na místě. 

3. Poskytovatel se zavazuje předat zprávu z prohlídky zaměstnanci dohodnutým způsobem 

nejpozději do 14 pracovních dní od provedení všech vyšetření. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje: 

o dohodnout se zaměstnanci konkrétní termín jejich vyšetření  



o předat zaměstnancům základní informace o prohlídce (příloha č. 1 této 

smlouvy)  

 

2. Objednatel se zavazuje předat poskytovateli písemně (lze i e-mailem) seznam zaměstnanců 

objednaných na daný termín s následujícími údaji: jméno, příjmení, rodné číslo, zdr. pojišťovna, 

adresa bydliště, dohodnutý způsob předání zprávy z prohlídky (poštou x zaměstnavatelem x 

osobní převzetí na ambulanci), a vždy nejpozději k 20. dni v měsíci předcházejícímu měsíci, 

v němž mají být prohlídky poskytovány.  

3. V případě, že z nepředvídatelných důvodů např. nemoc apod. nebude zaměstnanec schopen 

prohlídku v objednaném termínu absolvovat, pokusí se objednatel objednat na uvolněný 

termín jiného zaměstnance, kterému bude prohlídka poskytnuta, a jeho údaje dle č. V. odst. 2 

této smlouvy jméno sdělit poskytovateli předem, nejpozději v den, kdy má k prohlídce dojít.   

 

VI. 
Soulad s právními předpisy a etické a zodpovědné chování 

 

1. Poskytovatel se zavazuje:  

a) dodržovat všechny platné právní předpisy upravující boj proti korupci, hospodářskou soutěž, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (pokud 
je to relevantní), ochranu životního prostředí a ostatní trestněprávní a další platné právní předpisy a 
relevantní pravidla. 

b) postupovat v souladu iniciativou Global Compact OSN v oblasti sociální odpovědnosti prostřednictvím 
dodržování Desatera principů společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí 
a boje proti korupci veřejných nebo soukromých osob, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
The Ten Principles | UN Global Compact. 

c) se seznámit, přijmout a uplatňovat hodnoty a zásady obsažené v Etickém kodexu OHLA, Protikorupční 
politice, Politice prevence trestné činnosti, Politice hospodářské soutěže a Politice odpovědného nákupu, 
které jsou zveřejněny na webových stránkách www.ohla-zs.cz. Pokud má poskytovatel vlastní etický kodex, 
může být také použit, pokud je OHLA ŽS, a.s. ověřeno, že není v rozporu se základními zásadami Etického 
kodexu OHLA.  

d) transparentně spolupracovat s OHLA ŽS, a.s. v souvislosti s jakýmkoli ověřováním nebo auditem, který 
může OHLA ŽS, a.s. provést podle podmínek tohoto článku. 
 

2. Poskytovatel prohlašuje, že 

a) se uvedené závazky vztahují na jeho statutární zástupce, vedoucí zaměstnance, zaměstnance a všechny 
ostatní osoby spadající pod jeho kontrolu. 

b) má v rámci své obchodní korporace zavedeny nezbytné účinné metody pro prevenci trestní odpovědnosti 
právnické osoby. 

c) nebyl v posledních 10 letech odsouzen za porušení předpisů související s korupcí, úplatkářstvím, 
podvodem, volným trhem, hospodářskou soutěží, legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním 
terorismu. 

d) nemá informaci o tom, že by některý z jeho společníků, statutárních zástupců, vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo jiných osob spadajících pod jeho kontrolu byl v posledních 10 letech odsouzen za 
porušení předpisů souvisejících s korupcí, úplatkářstvím, podvodem, volným trhem, hospodářskou soutěží, 
legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu. 

e) on ani žádný z jeho společníků, statutárních zástupců, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo jiných 
osob spadajících pod jeho kontrolu včetně poddodavatelů není uveden na jakémkoli mezinárodním 
sankčním seznamu a ani se na něj nevztahují žádné mezinárodní sankce1. 

                                                           
1 Ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů: zejména, ale nikoli výlučně dle Nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


f) nejedná v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že žádné finanční prostředky nebo 
hospodářské zdroje přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch 

g) není ovládán nebo částečně či zcela vlastněn jakýmkoli veřejnoprávním subjektem nebo politickou stranou, 
a v případě, že tomu tak je, uvádí název tohoto subjektu: ____________________. 
 

3. Poskytovatel se zavazuje: 

a) oznámit OHLA ŽS, a.s. bez zbytečného odkladu poté, co se tuto skutečnost dozví, že byl zařazen na 
mezinárodní sankční seznam a/nebo, že došlo ke změně či porušení některého z výše uvedených bodů.  

b) že nahradí OHLA ŽS, a.s. jakoukoliv škodu, která by jí vznikla v důsledku porušení jakéhokoli ustanovení 
této smlouvy nebo nepravdivostí jejích prohlášení. 

4. Pokud se prokáže, že prohlášení poskytovatele nejsou pravdivá a/nebo, že poskytovatel je na mezinárodním 
sankčním seznamu či na něj dopadají mezinárodní sankce, je OHLA ŽS, a.s. oprávněna odstoupit od této 
smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno její právo požadovat jakoukoli náhradu škody vzniklé v důsledku takové 
situace. V případě, že se poskytovatel nachází v daňovém ráji, souhlasí s tím, že poskytne společnosti OHLA 
ŽS, a.s. osvědčení s uvedením konečného skutečného majitele 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva uzavírá na dobu určitou do 31.1.2024. 

2. Změny smlouvy je možné provádět pouze po dohodě obou stran písemným dodatkem 

ke smlouvě. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení 

smlouvy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Informace o prohlídce 

 

V Brně  dne …………………..                                                V Olomouci dne ……………………. 

 

Za OHLA ŽS, a.s.                                                                   za Fakultní nemocnici Olomouc 

 

 

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

               Ing. Roman Kocúrek                                                   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.,                    

    1. místopředseda představenstva                                                    ředitel nemocnice 

                                                                                            

…………………………………….   

        Paolo Bee, MBA  

     2. místopředsedou představenstva             

                                                           
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním 
seznamu  



Příloha č. 1  

Komplexní preventivní prohlídka - základní informace 

1) Co prohlídka obsahuje? 

    komplexní tělesná prohlídka  

  odběry krve, vyšetření moče a stolice 

    rentgen hrudníku, ultrazvuk (sono") břicha, ultrazvuk prsů u žen a varlat u mužů 

  pohovor o zdravotním stavu, resp. potížích 

2) Co si připravit dopředu? 

 vzorek ranní moče do zkumavky 

  údaje o výskytu nádorových onemocnění u příbuzných (zejména rodiče, prarodiče, sourozenci), 

nejlépe včetně typu (rakovina prsu, střeva...) a věku v době onemocnění 

   údaje o výskytu dalších onemocnění u příbuzných (vysoký krevní tlak, cukrovka, srdeční a mozkové 

cévní příhody, vředová choroba... .) 

  máte-li nějaké zdravotní potíže, které dosud nebyly objasněny, vezměte s sebou i lékařské zprávy, 

které máte k dispozici 

3) Jaká je nutná příprava v den prohlídky? 

 přijít nalačno (alespoň 4 hod nejíst, nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje), pít pouze neslazené 

tekutiny (minerálka, černý čaj, voda) — neomezeně 

  k sono vyšetřeni břicha je dobré mít naplněn močový měchýř (nemočit bezprostředně před  

vyšetřením) 

4) Kde vyšetření probíhá? 

Ve stanoveném termínu prohlídky se dostavte na ambulanci Kliniky tělovýchovného lékařství a 

kardiovaskulární rehabilitace, budova O1,  2. patro.                                    
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