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DOD20120032/D04 

Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o poskytování a úhradě výkonů pracovnělékařské služby osob 

podléhajících posuzování zdravotní způsobilosti k zabezpečení ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

Smluvní strany 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČ:   619 74 757 

DIČ:   CZ61974757 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxx 

Zastoupená:  Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. – předseda představenstva 

osoba oprávněná jednat za objednatele po stránce věcné náplně: 

jméno:    xxxxxxxxx 

xxxx 

   xxxxxx 

telefon:   xxxxx 

fax:   xxxxx 

e-mail:   xxxxx 

kontaktní osoba objednatele v oblasti plánu LPP: 

xxxxxx 

telefon:   xxxx 

e-mail:    xxxx 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

Dopravní zdravotnictví a.s. 

Sídlo:   Italská 560/37, 121 43 Praha 2 

IČ:   25903659 

DIČ:   CZ699000899 

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu:  xxxxxx 

Zastoupená:  MUDr. Michal Bednář, MBA předseda představenstva   

   Mgr. Viktor Szabó, MBA místopředseda představenstva 

osoba oprávněná jednat za dodavatele po stránce věcné náplně: 

jméno:   xxxx 

telefon:   xxxxx 

fax:   xxxx 

e-mail:   xxxxx 

kontaktní osoba objednatele v oblasti plánu LPP: 

jméno:    xxxx 

telefon:   xxxxx  

e-mail:    xxxxx 

(dále jen dodavatel, poskytovatel) 
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Smluvní strany prohlašují, že z důvodu legislativních změn provedených vyhláškou č. 79/2013 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném 

znění (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Smlouvy o 

poskytování a úhradě výkonů pracovnělékařské služby osob podléhajících posuzování zdravotní způsobilosti 

k zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, se níže uvedeného 

dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 4 v tomto znění:  

 

1. Příloha č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 ze dne 15. 7. 2013  - Ceník výkonů se ruší a nahrazuje se 

novou přílohou, která je nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy – jako Příloha č. 1 - Ceník výkonů 

a nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 2. 2015. 

 

2. V článku III. Cena za výkony se přidává bod č. 4 ve znění: 

Cena za jednotlivé výkony prováděné poskytovatelem je stanovena v Příloze č. 1 - Ceník výkonů. 

V případě, že v souvislosti s provedením pracovnělékařské prohlídky dle vyhlášek a zákonů 

uvedených v čl. I. - Předmět smlouvy, budou nutná další odborná vyšetření, kdy tato vyšetření nařídí 

lékař PLS a tato vyšetření nebudou uvedena v Příloze č. 1- Ceník výkonů, budou tato vyšetření 

hrazena podle přílohy vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se použije 

následující výpočet: počet bodů za určený zdravotní výkon násobeno1,12 Kč za 1bod.Dojde li 

v průběhu trvání platnosti smlouvy ke změnám vyhlášky č.134/1998 Sb., oznámí písemně tuto 

skutečnost poskytovatel objednateli a bude postupovat podle aktuálně platné vyhlášky. 

 

3. V článkuVI. Další ujednání se přidávají body č. 5 až 11, které zní: 

 

Bod č. 5. 

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

vyšetření, bude posudek o zdravotní způsobilosti vydán poskytovatelem v den absolvování pracovnělékařské 

prohlídky, s výjimkou výstupní lékařské prohlídky. Lékařský posudek musí být vydán nejdéle do 10 

pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci, v případě posudku 

o uznání nemoci z povolání do 30 pracovních dnů, nestanoví-li zákon č. 373/2011 Sb., nebo jiný právní 

předpis jinak. Uvedené lhůty do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní 

způsobilosti nebo zdravotního stavu, neběží. 

 

Bod č. 6. 

Lékařský posudek vydaný poskytovatelem s posudkovým závěrem „pozbyl/la dlouhodobě zdravotní 

způsobilost“, musí jednoznačně obsahovat vyjádření, zda jsou důvodem pozbytí dlouhodobé zdravotní 

způsobilosti okolnosti uvedené v § 52 písm. d) zákoníku práce, tedy že zaměstnanec nesmí dále konat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo 

dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zdraví nejvyšší přípustné expozice, 

anebo okolnosti uvedené v § 52 písm. e) zákoníku práce, tedy že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci (z důvodu jiných příčin než jsou ty, 

které jsou uvedeny v § 52 písm. d) zákoníku práce). Objednatel bude dodavateli poskytovat součinnost 

v souvislosti s pracovními úrazy, nemocemi z povolání anebo ohrožení nemocí z povolání. Pro lhůty vydání 

lékařského posudku s posudkovým závěrem „pozbyl/la dlouhodobě zdravotní způsobilost“ platí ustanovení 

bodu č. 5. 

 

Bod č. 7. 

Posuzující lékař poskytovatele potvrdí zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání skutečný počet hodin, které 

si pracovně lékařská prohlídka vyžádala, a to na přiloženém formuláři, kterým bude zaměstnanec nebo 

uchazeč o zaměstnání vybaven. 

 

Bod č. 8. 

Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, zajistí neprodleně jeho prokazatelné předání: 

a) posuzované osobě, 
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b) osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně 

požádala, tj. objednateli. 

 

 Bod č. 9. 

 Prokazatelným předáním lékařského posudku podle bodu č.8., se rozumí jeho převzetí: 

a) osobou uvedenou v  bodě č. 8. a) stvrzené podpisem této osoby, s uvedením data převzetí, a jde-li o osobu 

uvedenou v bodě č. 8. písm. b) nebo pověřenou osobu této osoby, uvede se též číslo občanského průkazu 

nebo jiného dokladu totožnosti a důvod vydání posudku; potvrzení o převzetí lékařského posudku je 

součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě, 

b) na základě doručení provozovatelem poštovních služeb; doručení musí být doloženo doručenkou, 

na adresu: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

xxxxxxxxx 

Poděbradova 494/2 

Moravská Ostrava 

702 00 Ostrava 

 

 nebo 

 

c) na základě elektronického doručení podepsaného uznávaným elektronickým podpisem do schránky 

uvedené posuzovanou osobou a osobou, která o posouzení zdravotní způsobilosti požádala.  

 

Bod č. 10. 

Lékařský posudek se též považuje za prokazatelně předaný, jestliže osoba oprávněná k převzetí posudku 

odmítne posudek převzít nebo jeho převzetí stvrdit podpisem; tuto skutečnost zaznamená posuzující lékař 

do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě; záznam podepíše posuzující lékař a další 

zdravotnický pracovník přítomný převzetí posudku. V případě odmítnutí převzetí lékařského posudku 

doručovaného prostřednictvím provozovatele poštovní služby se použije obdobně ustanovení § 9 odst. 4 

zákona č. 373/2011 Sb. 

 

Bod č. 11.  

Dohled na pracovištích bude poskytovatel provádět v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 79/2013 Sb., 

v platném znění. Dohled na pracovištích bude prováděn po dohodě a za přítomnosti zástupce zaměstnavatele 

pro BOZP. 

 

 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatků č. 1ze dne 30. 3. 2012, č. 2 ze dne 

18. 9. 2012 a č. 3 ze dne 13. 7. 2013 zůstávají beze změn. 

 

5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

1. 2. 2015. 

 

6. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

stejnopisech.  

 

7. 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. 

 

 

 

Přílohy:Příloha č. 1 - Ceník výkonů 
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V Ostravě dne …………………………:   Praze dne………………………….:  

 

 

 

 

Za objednatele:       Za dodavatele: 

       

_______________________________    ______________________________ 

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.     MUDr. Michal Bednář, MBA 

předseda představenstva     předseda představenstva 

 

 

 

  _______________________________ 

  Mgr. Viktor Szabó, MBA 

místopředseda představenstva 
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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“ pro obě ordinace, tj. 

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

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-Poruba, Ostrava-Martinov 

Jednotková cena 

v Kč bez DPH 

Seznam výkonů   

Vstupní prohlídky:   

řidiči MHD mimo vyhlášku 101/1995Sb. – základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 

řidiči MHD podléhající vyhlášce 101/1995Sb. - základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 

ostatní zaměstnanci podléhající vyhlášce 101/1995Sb., kategorie 2 a 3 - 

základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 Sb. 

xxxx 

ostatní zaměstnanci - kategorie 1 a 2 - základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 

Sb. 

xxxx 

Periodické prohlídky:   

řidiči MHD mimo vyhlášku 101/1995Sb. - základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 

řidiči MHD podléhající vyhlášce 101/1995Sb.- základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 

ostatní zaměstnanci podléhající vyhlášce 101/1995 Sb., kategorie 2 a 3 - 

základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 Sb. 

xxxx 

ostatní zaměstnanci- kategorie 1 a 2 základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 Sb. xxxx 

Mimořádné prohlídky:   

řidiči MHD mimo vyhlášku 101/1995Sb. - základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 

řidiči MHD podléhající vyhlášce 101/1995Sb. - základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 

ostatní zaměstnanci podléhající vyhlášce 101/1995 Sb., kategorie 2 a 3 - 

základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 Sb. 

xxxx 

ostatní zaměstnanci - kategorie 1 a 2 základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 Sb. xxxx 

Výstupní prohlídky:   

řidiči MHD mimo vyhlášku 101/1995Sb. - základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 

řidiči MHD podléhající vyhlášce 101/1995Sb. - základní vyšetření dle vyhl. 

79/2013 Sb. 

xxxx 
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ostatní zaměstnanci podléhající vyhlášce 101/1995 Sb., kategorie 2 a 3 - 

základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 Sb. 

xxxx 

ostatní zaměstnanci- kategorie 1 a 2 základní vyšetření dle vyhl. 79/2013 Sb. xxxx 

Neurologické vyšetření    

komplexní vyšetření neurologem xxxx 

cílené vyšetření neurologem xxxx 

EEG – technické provedení 29113 xxxx 

EEG – vyhodnocení lékařem 29115 xxxx 

EMG vyšetření rychlosti vedení nervem 29210 xxxx 

EMG vyšetření reflexů, nervosvalového přenosu a tetanie (29220) xxxx 

ORL  vyšetření   

orientační otorinolaryngologické vyšetření xxxx 

audiometrie xxxx 

výpočet ztrát sluchu xxxx 

Rombergova zkouška – vyš. v rámci práce ve výškách 71125 xxxx 

Oční vyšetření:   

komplexní oční vyšetření 75011 xxxx 

cílené oční vyšetření 75012 xxxx 

barvocit – 75135 xxxx 

hloubkové vidění – obě oči xxxx 

vyšetření zorného pole – PC perimetrem 1 oko* xxxx 

oční pozadí biomikroskopicky 1 oko xxxx 

Interní vyšetření:   

komplexní vyšetření internistou 2 (11021) xxxx 

EKG  11111 xxxx 
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Angiologie:   

vodní chladový pokus  - na jedné končetině (12130) xxxx 

pletysmografické metody jednoduché – na jedné končetině (12230) xxxx 

pletysmografické metody zátěžové a složitější – na jedné končetině (12232) xxxx 

RTG hrudníku (89131) xxxx 

spirometrie (25213) xxxx 

Psychologické a psychiatrické vyšetření   

dopravněpsychologické vyšetření xxxx 

psychiatrické vyšetření   xxxx 

vstupní psychologické vyšetření klinickým psychologem xxxx 

Vyšetření a vystavení potvrzení na:   

zdravotní průkaz xxxx 

svářečský průkaz xxxx 

řidičský průkaz xxxx 

průkaz profesní způsobilosti řidiče xxxx 

průkaz způsobilostí k řízení drážních vozidel xxxx 

průkaz zvláštní odborné způsobilosti obsluhy motorových manipulačních 

vozíků 

xxxx 

Zajištění a posouzení zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání xxxx 

Odškodnění pracovních úrazů xxxx 

Aplikace očkování (mimo očkovacího séra) xxxx 

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

Vyšetření zaměstnanců pracujících v noci (dle ZP a přílohy 2 část II. vyhl. 

79/2013 Sb.): 

xxxx 
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V Ostravě dne………………………….:   V Praze dne…………………………….:  

 

 

 

Za objednatele:       Za dodavatele: 

 

________________________________    ______________________________ 

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.     MUDr. Michal Bednář, MBA 

předseda představenstva     předseda představenstva 

 

 

 

             

        _______________________________ 

        Mgr. Viktor Szabó, MBA 

        místopředseda představenstva 


