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DOD20120032/D01 

Dodatek č. 1 ke smlouvě 

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 
IČ:   619 74 757 
DIČ:   CZ61974757 
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
Zastoupená:  xxxxxx 
(objednatel) 
osoba oprávněná jednat za objednatele po stránce věcné náplně: 
jméno:    xxxxxxxx 

xxxxxxx 
   xxxxx 
telefon:   xxxxxxxxx 
fax:   xxxx 
e-mail:   xxxxxx 
kontaktní osoba objednatele v oblasti plánu LPP: 

xxxxxx 
telefon:   xxxxx 
e-mail:    xxxxxx  
 
a 
 
Dopravní zdravotnictví a.s. 

Adresa:   Italská 560/37, 121 43 Praha 2 
IČ:   25903659 
DIČ:   CZ699000899 

Bankovní spojení:  xxxx  

Číslo účtu:  xxxxxxxx 

Zastoupená:  MUDr. Michal Bednář, MBA předseda představenstva   
   Mgr. Viktor Szabó, MBA místopředseda představenstva 
(dodavatel) 
osoba oprávněná jednat za dodavatele po stránce věcné náplně: 
jméno:    xxxx 
telefon:   xxxxx 
fax:   xxxx 
e-mail:   xxxx 

kontaktní osoba objednatele v oblasti plánu LPP: 
jméno:    xxxxxxx 
telefon:   xxxx   
e-mail:    xxxxx   
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke smlouvě  
o zajištění a úhradě výkonů závodní lékařské preventivní péče osob podléhajících posuzování zdravotní 
způsobilosti k zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen Dodatek č. 1), a to na základě 
legislativních změn a zákona 373/2011 Sb., v platném znění, kdy pozbývá platnost § 35b), c) zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  
 

1. Název smlouvy se mění ze stávajícího „Smlouva o zajištění a úhradě výkonů závodní lékařské 
preventivní péče osob podléhajících posuzování zdravotní způsobilosti k zabezpečení ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci“ na:  Smlouva o poskytování a úhradě výkonů pracovnělékařské 
služby osob podléhajících posuzování zdravotní způsobilosti k zabezpečení ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci“ (dále jen Smlouva). 
 

2. Pojem „závodní preventivní péče“ se nahrazuje pojmem „pracovnělékařské služby“účinný 
v celém textu Smlouvy. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že z důvodu legislativních změn provedených zákonem č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, se v souladu s ust.  čl. III., bodu 3a  Smlouvy rozšiřuje 
sjednaný objem předmětu plnění o další výkony v rámci závodní preventivní péče v rozsahu 
uvedeném v Příloze č. 1 – Ceník, které nabytím účinnosti tohoto dodatku plně hradí objednatel 
(přímou úhradou). Dodavatel se zavazuje poskytovat předmět plnění podle této smlouvy 
v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími poskytování pracovnělékařské služby, a to v rozsahu 
nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy.  V případě záměru podrobit posuzovanou 
osobu vyšetření či jinému úkonu nad rámec nezbytných vyšetření stanovených obecně 
závazným právním předpisem (s přímou úhradou objednatele), je dodavatel oprávněn tak učinit 
na základě předchozího souhlasu ze strany objednatele (formou e-mailové zprávy zaslané 
na elektronickou adresu kontaktních osob uvedenou shora). V opačném případě není objednatel 
povinen poskytnout dodavateli za takový výkon úhradu nákladů.       
 

4. Příloha č. 1 Smlouvy- Ceník se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy – jako Příloha č. 1 - Ceník výkonů. 
 

5.    Celý text článku VII. Opční právo se ruší a nahrazuje novým v tomto znění: 

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), objednatel 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.   
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6. V čl. IV. Úhrada za výkony se vypouští text písm. d) a nahrazuje novým textem následujícího 
znění: „položkový rozpis jednotlivých výkonů v členění podle druhu (viz. Příloha č. 1 – Ceník 
výkonů), u poradenské činnosti její specifikace.  V čl. IV. Úhrada za výkony se vypouští text písm. 
e) a nahrazuje se novým textem následujícího znění: „částky za jednotlivé položky provedených 
výkonů v členění podle druhu (viz. Příloha č. 1 – Ceník výkonů) vč. částky celkem.      

7. Ostatní ustanovení Smlouvy uzavřené dne 13. 1. 2012 zůstávají beze změn. 
 

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
1. 4. 2012. 
 

9. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou stejnopisech.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen 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: 30. 3. 2012       V Praze dne: 29. 3. 2012 

 

 

 

 

_________________________             __ ________________________     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               MUDr. Michal Bednář, MBA     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                předseda představenstva       

 

 

 

 

 

 

       ____________________________ 

                         Mgr. Viktor Szabó, MBA 

           místopředseda představenstva 

 

 



 Stránka č. 4 z 9 

DOD20120032-P01 

Příloha č. 1 

ke smlouvě o poskytování a úhradě výkonů pracovnělékařské služby osob podléhajících 

posuzování zdravotní způsobilosti k zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

 „Ceník výkonů“ 

 

Část "A" - městský obvod Ostrava-Poruba, Ostrava-Martinov 
  
  

Předpokládaný rozsah předmětu plnění (druh výkonu) pro místa plnění dle Článku I. 
Smlouvy – městský obvod Ostrava-Poruba, Ostrava-Martinov 

Jednotková cena 
v Kč bez DPH 

   

Vstupní prohlídky:   

- řidiči MHD xxxx 

- ostatní zaměstnanci xxxx 

- riziková pracoviště xxxx 

Řadová prohlídka § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 
o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů: 

xxxx 

Výstupní prohlídky:  

- řidiči MHD xxxx 

- ostatní zaměstnanci xxxx 

- riziková pracoviště xxxx 

Zdravotní průkaz xxxx 

Vyšetření na:  

- svářečský průkaz xxxx 

- řidičský průkaz xxxx 

- motorový manipulační vozík xxxx 

Převedení na jinou práci (dohody o změně pracovní smlouvy) xxxx 

Odškodnění pracovních úrazů xxxx 

Lékařský posudek xxxx 

Rozbory zdravotní situace xxxx 

Vyšetření zaměstnanců pracujících v noci (dle ZP):  

- řidiči MHD xxxx 

- ostatní zaměstnanci xxxx 

Preventivní prohlídky řidičů motor. vozidel (dle zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, 
ve znění zákona č. 411/2006 Sb., včetně posudku, včetně zpracování a předložení 
posudku zadavateli. 

xxxx 

Doplatek k preventivním prohlídkám prováděných v kratším termínu než stanovuje 
vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších předpisů. 

xxxx 

Vyšetření glukometrem (účtuje se samostatně, i když je součástí prohlídky) xxxx 

Preventivní prohlídky dle ČSN EN 473 xxxx 
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Očkování (mimo očkovacího séra) xxxx 

Článek I., odst. 3. Smlouvy  

Dohled na pracovištích + Lékařská poradenská činnost (za 1 hodinu činnosti) xxxx 

 

Ceník ostatních odborných vyšetření v rámci preventivních prohlídek, například v souladu s Vyhláškou 

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

a drážní dopravy, v platném znění, a vyšetření řidičů silničních motorových vozidel dle zákona 

č. 361/2000 Sb., silniční zákon, ve znění zákona č. 411/2006 Sb., v platném znění. 

 

Neurologické vyšetření   

Vyšetření odborným neurologem xxxx 

EEG – technické provedení 
xxxx 

EEG – vyhodnocení lékařem xxxx 

Komplexní neurologické vyšetření CELKEM xxxx 

Ušní vyšetření  

Otorinolaryngologie – ušní xxxx 

Audiometrie xxxx 

Výpočet ztrát sluchu xxxx 

Dopravněpsychologické vyšetření xxxx 

Psychiatrické vyšetření   xxxx 

Vstupní psychologické vyšetření klinickým psychologem xxxx 

Oční vyšetření:  

Komplexní oční vyšetření xxxx 

Minimální kontakt xxxx 

Cílené vyšetření xxxx 

Hloubkové vidění – obě oči xxxx 

Barvocit – obě oči xxxx 

Oční pozadí biomikroskopicky 1 oko xxxx 

Vyšetření zorného pole – PC perimetrem 1 oko xxxx 

Korekce zraku xxxx 

Adaptace – obě oči xxxx 

Měření nitroočního tlaku 1 oko xxxx 

Vyšetření refrakce 1 oko xxxx 

Brýle xxxx 

Vyšetření pro svářeče:  

Minimální kontakt xxxx 

Barvocit – obě oči xxxx 

Hloubkové vidění – obě oči  xxxx 

Brýle xxxx 

Interní vyšetření:  
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vyšetření internistou xxxx 

EKG vyšetření internistou xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 12 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 12 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 13 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 13 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 14 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 14 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 2a Vyhlášky č. 101/1995 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 2a Vyhlášky č. 101/1995 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 2b1 Vyhlášky č. 101/1995 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 2b1 Vyhlášky 101/1995 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 2b2  Vyhlášky 101/1995 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 2b2 Vyhlášky 101/1995 Sb. xxxx 
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Část "B" - městský obvod Ostrava-Moravská Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava  
  

Předpokládaný rozsah předmětu plnění (druh výkonu) pro místa plnění dle Článku I. 
Smlouvy – městský obvod Ostrava-Moravská Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava 

Jednotková cena 
v Kč bez DPH 

  

Vstupní prohlídky:   

- řidiči MHD xxxx 

- ostatní zaměstnanci xxxx 

- riziková pracoviště xxxx 

Řadová prohlídka § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 
o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů: 

xxxx 

Výstupní prohlídky:  

- řidiči MHD xxxx 

- ostatní zaměstnanci xxxx 

- riziková pracoviště xxxx 

Zdravotní průkaz xxxx 

Vyšetření na: xxxx 

- svářečský průkaz xxxx 

- řidičský průkaz xxxx 

- motorový manipulační vozík xxxx 

Převedení na jinou práci (dohody o změně pracovní smlouvy) xxxx 

Odškodnění pracovních úrazů xxxx 

Lékařský posudek xxxx 

Rozbory zdravotní situace xxxx 

Vyšetření zaměstnanců pracujících v noci (dle ZP):  

- řidiči MHD xxxx 

- ostatní zaměstnanci xxxx 

Preventivní prohlídky řidičů motor. vozidel (dle zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, 
ve znění zákona č. 411/2006 Sb., včetně posudku, včetně zpracování a předložení 
posudku zadavateli. 

xxxx 

Doplatek k preventivním prohlídkám prováděných v kratším termínu než stanovuje 
vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších předpisů. 

xxxx 

Vyšetření glukometrem (účtuje se samostatně, i když je součástí prohlídky) xxxx 

Preventivní prohlídky dle ČSN EN 473 xxxx 

Očkování (mimo očkovacího séra) xxxx 

Článek I., odst. 3. Smlouvy  

Dohled na pracovištích + Lékařská poradenská činnost (za 1 hodinu činnosti) xxxx 
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Ceník ostatních odborných vyšetření v rámci preventivních prohlídek, například v souladu s Vyhláškou 

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

a drážní dopravy, v platném znění, a vyšetření řidičů silničních motorových vozidel dle zákona 

č. 361/2000 Sb., silniční zákon, ve znění zákona č. 411/2006 Sb., v platném znění. 

 

 

Neurologické vyšetření   

Vyšetření odborným neurologem xxxx 

EEG – technické provedení 
xxxx 

EEG – vyhodnocení lékařem xxxx 

Komplexní neurologické vyšetření CELKEM xxxx 

Ušní vyšetření  

Otorinolaryngologie – ušní xxxx 

Audiometrie xxxx 

Výpočet ztrát sluchu xxxx 

Dopravněpsychologické vyšetření xxxx 

Psychiatrické vyšetření   xxxx 

Vstupní psychologické vyšetření klinickým psychologem xxxx 

Oční vyšetření:  

Komplexní oční vyšetření xxxx 

Minimální kontakt xxxx 

Cílené vyšetření xxxx 

Hloubkové vidění – obě oči xxxx 

Barvocit – obě oči xxxx 

Oční pozadí biomikroskopicky 1 oko xxxx 

Vyšetření zorného pole – PC perimetrem 1 oko xxxx 

Korekce zraku xxxx 

Adaptace – obě oči xxxx 

Měření nitroočního tlaku 1 oko xxxx 

Vyšetření refrakce 1 oko xxxx 

Brýle xxxx 

Vyšetření pro svářeče:  

Minimální kontakt xxxx 

Barvocit – obě oči xxxx 

Hloubkové vidění – obě oči  xxxx 

Brýle xxxx 

Interní vyšetření:  

vyšetření internistou xxxx 

EKG vyšetření internistou xxxx 
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Mimořádné prohlídky podle § 12 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 12 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 13 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 13 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 14 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 14 Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 2a Vyhlášky č. 101/1995 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 2a Vyhlášky č. 101/1995 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 2b1 Vyhlášky č. 101/1995 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 2b1 Vyhlášky 101/1995 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky podle § 2b2  Vyhlášky 101/1995 Sb. xxxx 

Pravidelné prohlídky podle § 2b2 Vyhlášky 101/1995 Sb. xxxx 

 

 

Za objednatele:      Za dodavatele: 

 

                                     

V Ostravě dne:  30. 3. 2012     V Praze dne: 29. 3. 2012 

 

 

 

 

________________________________   ______________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxx      MUDr. Michal Bednář, MBA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx        předseda představenstva 

 

 

 

 

       _______________________________ 

               Mgr. Viktor Szabó, MBA 

          místopředseda představenstva 


