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Adresa: 
IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupená: 

Číslo smlouvy objednatele:  

SMLOUVA 
o zajištění a úhradě výkonů závodní lékařské preventivní péče osob podléhajících posuzování 

zdravotní způsobilosti k zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Smluvní strany 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
IC:   619 74 757 
DIČ:   CZ61974757 
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu:  xxxx 
Zastoupená:  xxxxxxxx 
(objednatel) 
osoba oprávněná jednat za objednatele po stránce věcné náplně: 
jméno: xxxxx 
 xxxxxxx  
 xxxxxxxxx 
 telefon: xxxxxx 
fax: xxxx 
e-mail: xxxxxx 
kontaktní osoba objednatele v oblasti plánu LPP: 
 xxxxxxxxx,  
telefon: xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxx 

Dopravní zdravotnictví a.s. 
Italská 560/37, 121 43 Praha 2 
25903659 
CZ699000899 

xxxx 

xxxxxxx 

MUDr. Michal Bednář, MBA předseda představenstva 
Mgr. Viktor Szabó, MBA místopředseda představenstva 
(dodavatel) 

osoba oprávněná jednat za dodavatele po stránce věcné náplně: 
jméno: xxxxx 
telefon: xxxxx 
fax: xxxxxx 
e-mail: xxxxxx 
kontaktní osoba objednatele v oblasti plánu LPP:  
jméno: xxxxxx 
telefon: xxxxx 
e-mail: xxxxxx  
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Článek I. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je zajišťování závodní lékařské preventivní péče pro zaměstnance a uchazeče o 

zaměstnání u objednatele v souladu se zákonem č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění; 

směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v 

platném znění; vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při 

provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění; zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; zákonem č. 361/2000 Sb., silniční zákon, 

v platném znění; vyhláškou č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a dalšími 

platnými obecně závaznými právními předpisy, a to v rozsahu: 

1. Závodní lékařské preventivní prohlídky s vydáním lékařského posudku: 

a) Preventivní prohlídky vstupní, 

b) preventivní prohlídky periodické, 

c) preventivní prohlídky řadové, 

d) preventivní prohlídky mimořádné, 

e) preventivní prohlídky výstupní. 

Pokud nebude zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání u objednatele vyslán na další nutná odborná 

vyšetření, bude posudek o zdravotní způsobilosti vystaven dodavatelem v den absolvování preventivní 

prohlídky. 

V případě, že zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání u objednatele bude vyslán na další nutná 

odborná vyšetření, bude posudek o zdravotní způsobilosti vystaven dodavatelem nejpozději do 10 

pracovních dnů od první návštěvy smluvního lékaře dodavatele, provádějícího preventivní prohlídku. 

2. Další činnosti a vyšetření pro: 

a) zdravotní průkaz, 

b) svářečský průkaz, řidičský průkaz, průkaz způsobilosti k řízení drážních vozidel, průkaz zvláštní 

odborné způsobilosti obsluhy motorových manipulačních vozíků, apod., 

c) posouzení zdravotní způsobilosti k práci v souvislosti se změnou sjednaného druhu práce 

zaměstnance, 

d) posouzení zdravotního stavu v souvislosti s pracovními úrazy a nemocí z povolání, 

e) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, 

f) rozbory zdravotní situace, 

g) preventivní prohlídky dle ČSN EN 473 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace 

pracovníků nedestruktivního zkoušení-Všeobecné zásady, 

h) očkování (mimo očkovací séra), 

i) písemné zpracování posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci nebo uchazeče o 

zaměstnání a jeho předání objednateli, 

j) dodatek k preventivním prohlídkám prováděným v kratším termínu než stanovuje vyhláška č. 

101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy, v platném znění, 

k) vyšetření glukometrem, 

l) vyšetření zaměstnanců pracujících v noci (v rozsahu § 94 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, v platném znění). 

Pokud nebude zaměstnanec objednatele vyslán na další nutná odborná vyšetření, bude posudek o 

zdravotní způsobilosti vystaven dodavatelem v den absolvování vyšetření.
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V případě, že zaměstnanec objednatele bude vyslán na další nutná odborná vyšetření, bude posudek 
o zdravotní způsobilosti vystaven dodavatelem nejpozději do 10 pracovních dnů od první návštěvy 
smluvního lékaře dodavatele, provádějícího vyšetření. 

3. Dohled na pracovištích objednatele minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

a) audit pracovních podmínek, 

b) dohled nad vývojem faktorů pracovních podmínek, vhodnost ochranných pracovních prostředků, 

c) součinnost při zajištění měření vybraných faktorů pracovních podmínek, 

d) součinnost při posuzování vhodnosti ochranných pracovních prostředků pro dané pracoviště, 

e) schvalování a povolování zdravotních úlev, 

f) zpracování podkladů pro odhad zdravotní náročnosti, 

g) hodnocení zdravotní náročnosti práce, 

Dodavatel je povinen zpracovávat a předkládat objednateli písemné zprávy z uvedených dohledů/auditů 

do 15 pracovních dnů po ukončení dohiedu/auditu. V případě zjištěných závažných nedostatků, které 

mohou bezprostředně ohrožovat život a zdraví zaměstnanců je dodavatel povinen bezodkladně 

informovat kontaktní osoby objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Rozsah dohledu na pracovištích bude prováděn minimálně lx v každém příslušném kalendářním roce, v 

obou lokalitách. Dohled na pracovištích bude prováděn po dohodě a za přítomnosti zástupce BOZP. 

4. Lékařská poradenská činnost minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

a) poradenství v řešení problémů spojených s pracovními úrazy zaměstnanců objednatele v 

problematice fyziologie práce, psychologie práce, ergonomie, režimu práce a odpočinku, 

stanovení výkonových norem a v psychosociální a socioekonomické problematice, 

b) při zavádění nových technologií, látek a postupů z hlediska jejich vlivu na životní a pracovní 

prostředí, 

c) při výběru technických, technologických a organizačních opatření proti nepříznivým účinkům, 

d) k návrhu opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést k poškození zdraví. 

Vyjádření v souvislosti s výše uvedenou poradenskou činností budou dodavatelem zpracována a 

předána objednateli bezprostředně po obdržení žádosti o poradenství. V případě složitějšího 

problému bude vyjádření dodavateli předáno objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů. 

5. Zajištění první pomoci v souladu s platnou legislativou. 

6. Zajištění závodní lékařské preventivní péče i v případě nepřítomnosti lékaře smluvního dodavatele ve 

stejném rozsahu v místě plnění dle Článku II. této smlouvy a v termínech dle plánu preventivních 
prohlídek. 

Článek II. Místo a čas plnění 

1. Místem a časem plnění závodní lékařské preventivní péče se rozumí: 

a) Pro zaměstnance pracující na pracovištích objednatele v městských obvodech Ostrava-Poruba a 

Ostrava-Martinov je místem plnění: 

„Zařízení závodní lékařské preventivní péče", nacházející se v zařízení objednatele v areálu 

Ústředních dílen Dopravního podniku Ostrava a.s., Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava- 

Martinov, tel.: xxxxx, email: xxxxxxx 
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Nebude-li v naléhavém případě oprávněnými zástupci smluvních stran dohodnuto jinak, 

periodické preventivní prohlídky budou prováděny: 

Po, Ut, Čt, Pá 7:15 - 11:30 a 12:00 - 14:15 hodin, St 10:45 - 14:00 a 14:30 - 18:00 objednávky v půl 

až hodinových intervalech. Vstupní, výstupní, mimořádné a ostatní prohlídky budou prováděny: 

Po - Pá 7,00 do 8,00 hodin. 

b) Pro zaměstnance pracující na pracovištích objednatele v městských obvodech Ostrava-Moravská 

Ostrava a Ostrava-Slezská Ostrava (Hranečník) je místem plnění vlatní provozovna dodavatele na 

adrese: Poliklinika Ostrava, Tyršova 34, 728 06 Ostrava - Moravská Ostrava, 

Tel.: +xxxxx, e-mail:xxxxxxxxx. 

Nebude-li v naléhavém případě oprávněnými zástupci smluvních stran dohodnuto jinak, 

periodické preventivní prohlídky budou prováděny: 

Po-Pá 8.00 - 12:00 hod., objednávky v půl až hodinových intervalech. Vstupní, výstupní, 

mimořádné a ostatní prohlídky budou prováděny: Po - Pá 7,00 až 8,00 hodin. 

Objednávky podle Článku II., bodu 1, písm. a) a b) bude objednatel dodavateli (pro každé z výše 

uvedených zařízení závodní lékařské preventivní péče zvlášť) zasílat elektronickou poštou (jako rozpis 

preventivních prohlídek) nejpozději vždy ve středu do 13 hodin na následující kalendářní týden. 

Případné změny upřesní elektronickou poštou nebo telefonicky nejpozději v den změny do 8:00 

hodin. Neplánované změny v již generovaných termínech LP budou konzultovány telefonicky mezi 

kontaktními osobami zadavatele a dodavatele. 

Objednávky zákonem stanovených psychologických vyšetření budou objednávány na základě rozpisu. 

Vždy 5. den v každém měsíci zašle dodavatel rozpis termínů psychologického vyšetření na následující 

měsíc, oprávněná osoba zadavatele pak seznam sjiž plánovanými vyšetřeními zašle elektronickou 

poštou zpět dodavateli, a to vždy do 25. dne v každém měsíci na následující měsíc. Případné změny v 

již naplánovaných termínech budou upřesněny telefonicky nebo e-mailem mezi oprávněnými 

osobami dodavatele a zadavatele. 

2. Místem plnění dohledu na pracovištích objednatele podle Článku I., bodu 3. této smlouvy se rozumí 

pracoviště objednatele. 

3. Místem plnění lékařské poradenské činnosti podle Článku I., bodu 4. této smlouvy se rozumí: 

Pracoviště pracovního lékařství- Poliklinika Ostrava 

Lékařská stanice Dopravního podniku Ostrava, a.s., Martinovská 3244, 723 00 Ostrava Martinov. 

Tel. xxxxxx, e-mail: xxxxx 

Pracoviště pracovního lékařství- Poliklinika Ostrava, Tyršova 34, 728 06 Ostrava 

tel. +xxxxxx, e-mail:xxxxx. Termín každý Pá 7-10 hod. 

Na základě předchozí dohody jím však může být i příslušné pracoviště objednatele. 

4. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy budou dodavatelem vyhotoveny dokumenty, je 

dodavatel povinen tyto dokumenty bezodkladně předávat objednateli. 

Článek III. Cena za výkony 

1. Cena za jednotlivé výkony prováděné dodavatelem v městském obvodě Ostrava-Poruba a Ostrava- 

Martinov - viz. Příloha č. 1 - Ceník, část „A" 

2. Cena za jednotlivé výkony prováděné dodavatelem v městském obvodě Ostrava - Moravská Ostrava a 

Ostrava - Slezská Ostrava - viz. Příloha č. 1 - Ceník, část „B"
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3. Smluvní strany sjednávají, že cena za předmět plnění podle této smlouvy obsahuje veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v případě: 

a) pokud v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám v legislativě, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši cen dodavatele, 

b) přesáhne-li meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen vyhlašovaná ČSÚ k 31. 12. roku, ve kterém byla uzavřena smlouva, a v 

následujících letech, hodnotu 5 %. 

Článek IV. Úhrada za výkony 

1. Poskytovaný předmět smlouvy bude mít charakter opakovaných - měsíčních plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce. Úhrada objednatelem bude 

prováděna měsíčně na základě faktury (daňového dokladu), kterou vystaví dodavatel do 10 dnů po 

ukončení kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury bude příloha, která bude obsahovat: 

a) jméno vyšetřovaného zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání 

b) jeho rodné číslo 

c) datum provedení výkonu 

d) druh výkonu (u poradenské činnosti její specifikace) 

e) částku za provedený výkon 

2. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. V pochybnostech se má za to, že faktura 

byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

Článek V. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení 

povinnosti podle této smlouvy. 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

3. Při nedodržení termínu splatnosti faktury činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den 

prodlení. 

4. V případě, že faktura nebude objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je dodavatel povinen na tuto 

skutečnost upozornit písemně na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor Řízení lidských zdrojů, k 

rukám vedoucí odboru xxxxxxxxx, Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava. Pokud přes 

písemné upozornění, že faktura nebyla uhrazena ve lhůtě splatnosti, nebude fakturovaná částka 

uhrazena do 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli, má dodavatel právo pozastavit jakékoli další 

plnění do doby vyrovnání všech závazků objednatele. 

Uvedený postup nelze uplatnit v případě, že faktura bude dodavateli vrácena z důvodů chyb. 

Článek VI. Další ujednání 

1. Objednatel odesílá uchazeče o zaměstnání u objednatele, event. zaměstnance objednatele, k lékaři 

dodavatele s formulářem „Žádost o posudek o zdravotní způsobilosti k práci" nebo „Žádost o přijetí 

do pracovního poměru". Formulář musí jasně definovat, o jaký druh lékařské prohlídky posuzované 

osoby se jedná a definovat pracovní zařazení podle právních norem pro posuzování zdravotní 
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způsobilosti k práci. Dodavatel na formulář uvede, kolik hodin trvala preventivní prohlídka včetně 

potřebných odborných vyšetření. 

2. Podkladem pro provedení preventivní prohlídky podle této smlouvy bude v případě prohlídek 

prováděných podle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 101/1995 Sb. výsledek 

dopravněpsychologického vyšetření, případně klinického psychologického vyšetření. V případě, že 

uchazeč o zaměstnání u objednatele nebo zaměstnanec objednatele zmíněná vyšetření neabsolvoval 

a tudíž uvedené podklady nepředložil, zavazuje se dodavatel tato odborná vyšetření zajistit v rámci 

preventivní prohlídky. 

3. Objednatel zodpovídá za řádné vyplnění předepsaných dokumentů, za správné označení sjednané 

práce, jakož i správné označení dalších vykonávaných činností vykonávaných v rámci pracovně 

právního vztahu mezi zaměstnavatelem a posuzovanou osobou, ke kterým se prohlídky vztahuje. 

Objednatel dále zodpovídá za správné označení požadovaného druhu lékařské prohlídky ve smyslu 

článku I., bodu č. 1, této smlouvy, nebo požadovaného druhu odborného vyšetření ve smyslu článku 

VI., bodu č. 2, této smlouvy. 

4. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří - Základní požadavky k zajištění BOZP a PO, které je dodavatel a osoby 

jím pověřené k plnění této smlouvy povinen dodržovat. 

Článek VII. Opční právo 

1. V případě, že dojde ke změně v rozsahu nebo požadavků na provádění předmětu plnění v souvislosti se 

změnou obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v 

platném znění; směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci, v platném znění; vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní 

a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění; zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění; zákonem č. 361/2000 Sb., silniční zákon, v platném znění; vyhláškou č. 277/2004 Sb., o 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), dodavatel si vyhrazuje po celou dobu trvání 

smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu předmětu plnění o další výkony v rámci závodní 

lékařské preventivní péče v rozsahu požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

2. V případě záměru realizace opčního práva dle tohoto článku ze strany objednatele, je objednatel povinen 

písemně vyzvat dodavatele k jednání o využití opčního práva nejpozději do 30 dnů od změny 

příslušného obecně závazného právního předpisu. 

Článek VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je šest měsíců a začíná běžet od prvního 

kalendářního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi jedné ze smluvních stran. 

2. Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze písemně, formou očíslovaného dodatku, 

po oboustranném odsouhlasení obou smluvních stran. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou 

stejnopisech.  
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4. Platnost smlouvy počíná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost smlouvy počíná 

dnem: 1. 2. 2012 
5. Seznam Příloh: Příloha č. 1 - Ceník, 

Příloha č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP a PO. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni, bez nátlaku či jinak nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, 

na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Za objednatele: Za dodavatele: 

V Ostravě dne 6. 1. 2012 V Praze dne  13.1.2012 

 

 

MUDr. Michal Bednář, MBA 

předseda představenstva 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Mgr. Viktor Szabó, MBA  
 místopředseda představenstva 

 

 
 


