
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

č. 117/2017/PMDP

Smluvní strany:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO: 252 20 683 
DIČ: CZ25220683
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 
Bank. spojení: 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 710 
zastoupená: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva

dále jen „přikažt e" na straně jedné 

a

Dopravní zdravotnictví a.s.
se sídlem: Praha 2. Italská 560/37, PSČ 121 43 
IČO: 259 03 659 
DIČ: CZ 699000899
Bank. spojení: 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15882
zastoupená: Ing. Arturem Lukšou, předsedou představenstva

Ing. Karlem Kdchrtem, místopředsedou představenstva

dále jen ,,poskytovatel" na straně druhé

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, a zákona č. 373/201 1 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb

I.
Účel smlouvy

1.1. Předmětem uzavírané smlouvy je poskytování pracovně lékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelem příkazci, 
zaměstnancům příkazce a uchazečům o zaměstnání u příkazce (dále jen „pracovnícipříkazee"). Smlouva 
je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného příkazcem, v němž byla jako 
nevhodnější nabídka vybrána nabídka poskytovatele.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajišťovat pro příkazce níže uvedené pracovně 
lékařské služby ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a právních předpisů vydaných kjeho provedení, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 277/2004 Sb., 
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb., 
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy:
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a) pracovně lékařské služby v rozsahu: zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je 
hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, 
provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování 
zdravotní způsobilosti k práci dle shora uvedených právních předpisů, poradenství 
zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání 
a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled 
na pracovištích a nad výkonem práce;

b) poskytovatel je povinen zajišťovat vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídky, včetně 
dalších nutných odborných vyšetření (zejména vyšetření psychiatrem, vyšetření neurologem 
a EEG vyšetření s využitím aktivačních metod, vyšetření ORL, tónová audiometrie a výpočet 
ztrát sluchu, oční vyšetření, pletysmografie -  zátěžové chladové testy) potřebných pro 
potvrzení zdravotní způsobilosti (vydání lékařského posudku) dle výše uvedených právních 
předpisů, a to vše pro pracovní pozice existující u příkazce, jejich seznam je Přílohou č. 1 
této smlouvy;

c) další dohodnuté služby:

i. vydávání potvrzení a průkazů (vazačský, svářečský, atd.) pro činnosti na pracovních 
pozicích existující u příkazce, jejichž seznam je Přílohou č. 1 této smlouvy, vše dle 
výše uvedených právních předpisů

ii. další nezbytné činnosti, které nejsou uvedeny v této smlouvě, ale poskytovatel 
jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a příkazce o jejich potřebě před 
podáním nabídky v zadávacím řízení na zadání této smlouvy ve Ihůtě pro podání 
nabídek formou žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek neinformoval.

d) pravidelný dohled na pracovištích příkazce a nad výkonem práce dle čl. IV. této smlouvy

2.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek poskytovatele poskytovat příkazci veškerou součinnost, zejména 
v podobě účasti poskytovatele na prověrce BOZP, poradenství dle ust. § 2 písni, b) vyhlášky č. 79/2013 
Sb.

2.3 Předmětem této smlouvy je dále závazek příkazce poskytovat poskytovateli veškerou součinnost a uhradit 
za poskytnuté pracovně lékařské služby úhradu ve sjednané výši.

2.4 Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné podmínky pro poskytování 
pracovně lékařských služeb ve smyslu ust. § 54 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách, 
ve znění pozdějších předpisů.

III.
Hodnocení zdravotního stavu pracovníků příkazce (Posudková péče)

3.1 Poskytovatel se zavazuje realizovat služby uvedené v čl. II odst. 2.1 písni, b) a c) této smlouvy v ordinaci 
poskytovatele na adresách uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. O změnách adres uvedených v Příloze 
č. 2 této smlouvy je poskytovatel povinen informovat kontaktní osobu příkazce uvedenou v čl. VIII odst. 
8.3 této smlouvy. V případě zvýšení počtu adres, které bude muset pracovník příkazce na dané pracovní 
pozici navštívit, aby se podrobil konkrétní pracovně lékařské prohlídce, jíž se zvýšení adres dotýká, je 
příkazce oprávněn požadovat snížení ceny za příslušnou pracovně lékařskou prohlídku, a to vždy o 10 % 
ceny příslušné pracovně lékařské prohlídky za každou navýšenou adresu její realizace. O provedené 
změně počtu adres a navazující změně ceny sepíší smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě. 
Odmítne-li poskytovatel uzavřít dodatek dle předchozí věty, je příkazce oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

3.2 Poskytovatel je povinen poskytovat služby dle čl. II této smlouvy v ordinačních hodinách nepřetržitě 
každý pracovní den v roce. V případě, že poskytovatel, resp. jím určený zástupce nezajistí poskytnutí 
kterékoli služby dle čl. II této smlouvy v ordinačních hodinách nepřetržitě každý pracovní den v roce, 
zavazuje se poskytovatel uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této 
povinnosti, přičemž tímto ujednáním není dotčen nárok příkazce na náhradu újmy v plném rozsahu.
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TI .
3.3 Příkazce zajistí, aby jeho pracovníci byli informováni o tom, kde se mají podrobit pracovně lékařským 

prohlídkám a v jakých ordinačních hodinách. Vybaví je řádně vyplněnou žádostí o provedení lékařské 
prohlídky, jejíž vzor poskytne poskytovatel příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy.

(
3.4 Příkazce předá do jednoho týdne od podpisu této smlouvy poskytovateli seznam svých pracovníků 

s informacemi o charakteru jejich práce, kategorii práce, pracovním zařazení a dat posledně provedených 
pracovně lékařských prohlídek. Příkazce bude provádět aktualizaci tohoto seznamu a předávat ji 
poskytovateli vždy do jednoho týdne ode dne změny.

3.5 Poskytovatel provádí pracovně lékařské prohlídky podle platných právních předpisů a vyhotovuje 
lékařské posudky v souladu s požadavky zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů a s požadavky vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách 
a některých druzích posudkové péče a dále dle právních předpisů uvedených v čl. II odst. 2.1 této 
smlouvy. Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání je 
pro účel, pro který je posuzován, zdravotně způsobilý, zdravotně nezpůsobilý nebo zdravotně způsobilý 
s podmínkou, pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, nebo zda jeho zdravotní stav splňuje předpoklady 
nebo požadavky, ke kterým byl posuzován. K potřebným odborným vyšetřením vysílá pracovníky 
příkazce poskytovatel pracovně lékařských služeb, který také určí, u kterého poskytovatele zdravotních 
služeb budou čerpány.

3.6 Poskytovatel jako odborník je povinen sám určit, na která odborná vyšetření dle pracovní pozice 
pracovníka příkazce vyšle a nese tak plnou odpovědnost za případné nesplnění podmínek pracovně 
lékařské prohlídky dle právních předpisů pro výkon pracovních pozic u příkazce.

3.7 Poskytovatel je povinen vydat lékařský posudek neprodleně, nejpozději však ve lhůtách uvedených 
v Příloze č. 3 této smlouvy (Specifikace pracovně lékařských služeb, kterou předložil poskytovatel 
v rámci své nabídky, jako vyplněnou Přílohu ě. 2 zadávací dokumentace), počínajících okamžikem 
obdržení žádosti o provedení lékařské prohlídky. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci 
předává poskytovatel pracovníku příkazce. V případě nedodržení lhůty pro vydání lékařského posudku 
dle tohoto odstavce se poskytovatel zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny příslušné 
pracovně lékařské prohlídky uvedené v čl. VII této smlouvy, přičemž tímto ujednáním není dotčen nárok 
příkazce na náhradu újmy v plném rozsahu.

3.8 Pokud poskytovatel zjistí, že uchazeč o zaměstnání není zdravotně způsobilý k výkonu práce neboje 
k výkonu práce způsobilý pouze s podmínkou, nebo odmítne-li se uchazeč podrobit lékařské prohlídce, 
poskytovatel je povinen o tom písemně informovat příkazce, a to nejpozději následující pracovní den po 
zjištění rozhodné skutečnosti poskytovatelem.

3.9 Pokud poskytovatel zjistí, že pracovník příkazce dlouhodobě pozbyl způsobilost konat dále dosavadní 
práci nebo je k výkonu práce způsobilý pouze s podmínkou, poskytovatel je povinen o tom písemně 
informovat příkazce, a to nejpozději následující pracovní den po zjištění rozhodné skutečnosti 
poskytovatelem.

3.10 Poskytovatel je povinen informovat příkazce o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdraví, 
a to ze znalosti vývoje jeho zdravotního stavu zaměstnanců.

3.11 V případě nesplnění povinnosti uvedené v odst. 3.8, 3.9 a 3.10 se poskytovatel zavazuje uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý případ porušení této povinnosti, přičemž tímto ujednáním 
není dotčen nárok příkazce na náhradu újmy v plném rozsahu.

IV.
Pravidelný dohled

4.1. Poskytovatel vykonává pravidelný dohled v termínech stanovených v ustanovení § 3 vyhlášky č. 79/2013 
Sb., poprvé však nejpozději do 31. 12. 2017, na pracovištích a dalších zařízeních dle ust. § 2 písm. c) 
vyhlášky č. 79/2013 Sb. příkazce a nad pracemi vykonávanými pracovníky příkazce za účelem zjišťování 
a hodnocení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu ke zdraví,
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zjišťování nebezpečí a hodnoeení zdravotních rizik zátěží rizikovými faktory pracovních podmínek podle 
zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví.

4.2. Poskytovatel se účastní každoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou pro všechna 
pracoviště a zařízení organizuje příkazce

4.3. Příkazce zajistí poskytovateli pracovně lékařských služeb a jeho zaměstnancům volný vstup za účelem 
provádění pravidelného dohledu na pracovištích, nad výkonem práce a v dalších dohodnutých 
podnikových zařízeních.

4.4. Poskytovatel o provedeném dohledu vyhotovuje záznam v rozsahu stanoveném v ust. § 5 vyhlášky 
č. 79/2013 Sb., přičemž jedno vyhotovení záznamu předá do 15 dnů po provedení dohledu příkazci 
(kontaktní osobě příkazce uvedené v Čl. VIII této smlouvy).

V.
Dokumentace o pracovně lékařských službách

5.1. Poskytovatel je povinen vést dokumentaci o poskytovaných pracovně lékařských službách. Dokumentace 
musí být vedena průkazně, pravdivě a záznamy musí být prováděny bez zbytečného odkladu.

5.2. Zdravotnickou dokumentaci, která se vztahuje k pracovníkům příkazce, je poskytovatel povinen vést, 
uchovávat a nakládat sní podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci, a je povinen vést ji odděleně od dokumentace o pracovně lékařských službách prováděných 
pro zaměstnavatele.

5.3. Bude-li poskytovatel poskytovat pracovníkům příkazce též služby registrujícího praktického lékaře, pak 
je povinen vést odděleně zdravotnickou dokumentaci o fyzické osobě jako o pacientovi a zdravotnickou 
dokumentaci o fyzické osobě jako o pracovníkovi příkazce v rámci poskytovaných pracovně lékařských 
služeb.

5.4. Dokumentace o pracovně lékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, jako jsou záznamy 
o provádění dohledu na pracovišti zaměstnavatele, výsledky analýz, záznamy o poradenství poskytnutém 
příkazci apod., je poskytovatel povinen chránit před nahlížením cizích osob a před zneužitím a zničením.

5.5. Poskytovatel je povinen dokumentaci o pracovně lékařských službách prováděných pro zaměstnavatele 
uchovávat po dobu 10 let a po uplynutí této lhůty ji navrhnout příkazci ke skartaci. Skartace může být 
provedena jen na základě písemného souhlasu příkazce.

5.6. Při skončení smluvního vztahu podle této smlouvy je poskytovatel povinen protokolárně předat veškerou 
dokumentaci o pracovně lékařských službách (vyjma zdravotnické dokumentace) příkazci nebo 
příkazcem určenému novému poskytovateli pracovně lékařských služeb. Neučiní-li tak nejpozději do 3 
pracovních dnů od skončení vztahuje povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

VI.
Další povinnosti poskytovatele a příkazce

6.1. Poskytovatel je dále povinen:

a) neprodleně oznamovat příkazci zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně 
ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

b) informovat příkazce o možném negativním vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho 
pracovníků,

c) informovat pracovníky příkazce o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jejich zdraví, a to 
se znalostí vývoje jejich zdravotního stavu,

d) spolupracovat s příkazcem a jeho pracovníky, zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s odborně způsobilými osobami podle zákona upravujícího zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s odborovou organizací,
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e) uhradit přikazci veškeré škody vzniklé porušením svých povinností dle této smlouvy a právních 
předpisů uvedených v čl. II této smlouvy, včetně škod v podobě sankcí uložených přikazci jako 
zaměstnavateli ze strany správních orgánů z důvodu porušení předpisů o zajištění pracovně lékařských 
prohlídek pracovníků příkazce.

6.2. Příkazce je dále povinen:

a) poskytnout všechny potřebné informace k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo 
zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, a poskytnout technickou 
dokumentaci strojů a zařízení,

b) sdělit poskytovateli informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci,
c) umožnit poskytovateli přístup k dokladům o výsledku provedených státních dozorů (např. inspekce 

práce, krajská hygienická stanice, požárních ochrana apod.).

VII.
Ceny a platební podmínky

7.1. Ceny za pracovně lékařské služby, které jsou výsledkem zadávacího řízení na zadání této smlouvy, jsou 
uvedeny níže a v Příloze č. 3 této smlouvy a jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují všechny náklady 
poskytovatele na plnění předmětu smlouvy. K cenám bez DPH je připočtena daň dle platné legislativy 
v okamžiku plnění:

Specifikace pracovně lékařské služby Cena v Kě bez DPH

1. Cena vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle pracovní pozice 
pracovníka příkazce (Posudková péče)

Tyto ceny jsou uvedeny 
v Příloze č. 3 této smlouvy 
(Specifikace pracovně
lékařských služeb, kterou 
předložil poskytovatel v rámci 
své nabídky).

2. Cena za 1 hodinu pravidelného dohledu na pracovištích příkazce 
a nad výkonem práce dle vyhlášky č. 79/2013 Sb. 1.300,- Kč/hodinu bez DPH

3. Cena za 1 hodinu výkonu pro vydání potvrzení a průkazu dle čl. II. 
odst. 2.1 písm. c) bod ii této smlouvy 100,- Kč/hodinu bez DPH

4.
Cena za 1 hodinu ostatních činností (zejména součinnost 
poskytovaná přikazci v podobě účasti na prověrce BOZP, 
poradenstvím dle § 2 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb. apod.)

1.300,- Kč/hodinu bez DPH

7.2. Příkazce uhradí cenu za provedené činnosti na základě vystavené faktury -  daňového dokladu.

7.3. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad vždy za skutečně provedené pracovně lékařské 
služby za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura -  daňový doklad bude obsahovat náležitosti běžné v 
obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.4. Datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je fakturováno.

7.5. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení faktury kupujícímu. 
Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit přikazci nejdříve první den po skončení 
kalendářního měsíce, za který je fakturováno, nejpozději do 15 kalendářních dnů měsíce následujícího 
Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy, má příkazce právo fakturu vrátit 
k doplnění. V takovém případě nastane splatnost kupní ceny až dnem. který je jako den splatnosti 
vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení 
takové řádné faktury přikazci.
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7.6. Nedílnou přílohou vyúčtování (daňového dokladu) musí být i rozpis jednotlivých položek a přehled 
pracovně lékařských služeb vykonaných v příslušném kalendářním měsíci, za který je účtováno, který 
musí být před vystavením daňového dokladu vždy odsouhlasen písemně ze strany příkazce.

7.7. Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu kupujícího:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
kontaktní osoba za PMDP (nepovinné)
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň -  Východní předměstí
nebo zaslána na emailovou adresu

7.8. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním platebním převodem na účet poskytovatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

V případě prodlení příkazce s úhradou příslušné faktury se příkazce zavazuje uhradit poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.
Závěrečné ustanovení

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně 
vypovědět i bez uvedení důvodů: (i) v případě poskytovatele s 6 měsíční výpovědní Ihůtou a (ii) v případě 
příkazce s 3 měsíční výpovědní Ihůtou. Výpovědní lhůta běží vždy od prvního dne měsíce následujícího 
od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.2. Poskytovatel je oprávněn skončit smluvní vztah bez výpovědní lhůty v případě, že příkazci doloží, že mu 
zaniklo oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Smluvní vztah v takovém případě končí dnem 
doloženého oznámení; poskytovatel je však i v takovém případě povinen splnit povinnost uvedenou 
v odstavci 5.6 této smlouvy nejpozději do tří (3) pracovních dnů po skončení smluvního vztahu.

8.3. Pro průběžnou kontrolu realizace této smlouvy a spolupráci určují příkazce a poskytovatel tyto osoby:

o za příkazce:

 Vedoucí personálního a mzdového oddělení 
tel: 
mobil

o za poskytovatele:

tel: 
mobil:
email: 

Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně změnu osob uvedených v tomto 
odstavci.

8.4. Veškeré smluvní pokuty účtované příkazcem dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení 
jejich vyúčtování. Příkazce je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu dle této smlouvy započíst vůči ceně 
fakturované poskytovatelem dle čl. VII této smlouvy.

8.5. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upravena touto smlouvou, se řídí občanským 
zákoníkem. Smluvní strany se shodly na tom. že všechny spory, které mohly vzniknout z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny dohodou. Smluvní strany sjednávají ve smyslu příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou 
související místní příslušnost Okresního soudu Plzeň -  město, případně Krajského soudu v Plzni.

8.6. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně dodatků podléhá povinnosti 
zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních
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podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude včetně 
jejích příloh a dodatků uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv.

8.7. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) 
vyhotovení.

8.8. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 4 
Příloha č. 5

Příloha č. 6

Pracovní pozice existující u zadavatele (kategorizace prací)
Místa poskytování pracovně lékařských služeb
Specifikace pracovně lékařských služeb, shodná s vyplněnou Přílohu č. 2 zadávací 
dokumentace
Všeobecné obchodní podmínky příkazce
Nabídka poskytovatele podaná v rámci zadávacího řízení na zadání této smlouvy 
(není pevnou součástí této smlouvy)
Zadávací dokumentace zadávacího řízení na zadání této smlouvy (není pevnou 
součástí této smlouvy)

8.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

V Plzni dne 08,-2017

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Mgr. Michal Kraus, MSc 
předseda představenstva

V Praze dne ífiZSQfó

Dopravní zdravotnictví a/s. 
Ing. Artur Lukša 
předseda představenstva!

Dopravní zdravotnictví a.s. 
Ing. Karel Kóchrt 
Místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace —  Pracovní pozice existující u zadavatele

KATEGORIZACE PRACÍ PMDP,a.s. Denisovo nábř. 12 Plzeň.
Ve smyslu ust. §.37 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č. 79/2013 Sb.. o provedení některých ustanovení zákona č 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, podle vyhl. MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 
Vypracoval: Ilja Hajšman referent BOZP,PO. OZO v prevenci rizik BOZP č.o. ROVS/2145/PRE/2012 
Výsledné kategorie jsou v souladu s rozhodnutím KHS Plzeňského kraje v Plzni č.j.: KHSPL 15024/24/2015
Lékařské prohlídky u lékařky pracovně lékařské péče zaměstnavatele je uveden pouze nejdelší termín vykonání, ale pokud zaměstnanec vykonává práci v noci, ve 
výškách, na elektrických zařízeních apod. termíny lékařských prohlídek se řídí přílohou č. 3 směrnice PMDP, a.s. ě. 13/2005 a ZP.

Práce (činnost) Výsledná
kategorie

P C
H

H V NZ SN FZ ZT ZCH PZ z z BZ SD PP Vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách

Administrativní 
pracovník. THZ a 
profese jinde 
neuvedené

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Provozní zámečník 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky

Stroj nik
energetických
zařízení

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Řidič Tb. A, ED 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 2 roky, 
nad 50 let věku 1 za rok 
noční práce 1 x za 1 rok

Mistr ,HV.
PTP.KK, měníren 
Mistr skladů

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Práce (činnost) Výsledná
kategorie

P C
H

H V NZ SN FZ ZT ZCH PZ z z BZ SD PP Vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách

DVD kontrolor 
dopravy a přepravy 
podpora cestujících

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky



Příloha č. 1 zadávací dokumentace -  Pracovní pozice existující u zadavatele

DVD na 
železničním svršku

4 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ZP na KPL FN Plzeň 1 x za 1 rok vibrace
1 x za 2 roky hluk

Zámečník
kolejových
konstrukcí

3 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 ZP na KPL. FN Plzeň 1 x za 1 rok vibrace
1 x za 2 roky hluk 

noční práce 1 x za 1 rok

Soustružník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Automechanik 
zemních strojil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky

Elektromontér 
trakčního zařízení

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky 
noční práce 1 x za 1 rok

Kontrolor 
defektoskopie kovu 
vsakovacích j ímek

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Elektromontér
rozvodných
zařízení

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky

Řidič speciál.vozu, 
řidič pracovniho 
stroje,
Řidič kolej.motor, 
vozu-brousící vůz

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 l 1 1 2 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 2 roky, 
nad 50 let věku 1 za rok 
noční práce 1 x za 1 rok

Práce (činnost) Výsledná
kategorie

P C
H

H V NZ SN FZ ZT ZCH PZ ZZ BZ SD PP Vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách

Elektromechanik 
strojů a zařízení,

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky



Příloha č. 1 zadávací dokumentace -  Pracovní pozice existu jící u zadavatele

Prodavač 
pokladník, 
informátor prodeje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Obsluha zemních a 
příbuzných strojů

2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky

Skladník,
Skladník odborný 
pracovník DC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Skladník - řidič 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let, 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

DVD -
Pomocný
pracovník

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

DVD -  na stavbách 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Uklížeč- uklízečka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 6 let 
nad 50 let věku 1 x za 4 roky

Dlaždič
Kopáč

4 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ZP na KPL FN Plzeň 1 x za 1 rok vibrace
1 x za 2 roky hluk

Práce (činnost) Výsledná
kategorie

P CH H V NZ SN FZ ZT ZCH PZ ZZ BZ SD PP
Vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách

Směnový dispečer
Dispečer
informatik
Oblastní dispečer

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky 
noční práce 1 x za 1 rok



Příloha č. 1 zadávací dokumentace -  Pracovní pozice existující u zadavatele

Řidič ..Senior- 
expres“
s ŘF skupiny „B*‘

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ZP u závodního lékaře zaměstnavatele 
do 50 let věku 1 x za 6 let. 

nad 50 let věku lx za 4 za roky

Výpravčí 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1ZP u závodního lékaře zaměstnavatele nejdéle 1 x za 5 let 
nad 50 let věku 1 x za 3 roky

Legenda

P Prach CH Chemické látky ZT Zátěž teplem
V Vibrace NZ Neionizující záření ZZ Zraková zátěž
FZ Fyzická zátěž PP Pracovní poloha BZ Biologická zátěž
ZCH Zátěž chladem PZ Psychická zátěž SN Směnnost -  noční práce
SD Svářecí dýmy H Hluk



Příloha č .2 -  Specifikace pracovně lékařských služeb

V stupní prohlídky Periodické prohlídky Výstupní prohlídy “

název pozice
počet

zaměstnanců
cena za 1 

prohlídku (1)*
dostupnost místa (3)

počet 
dnů (4)

cena za 1 

prohlídku (1)
dostupnost místa (3) počet dnů (4)

cena za 1 

prohlídku (1)
dostupnost místa (3)

počet 

dnů (4)

dispečer 21 2200 1 1 900 1 1 900 1 1

dvd - pomocný pracovník (dispečink) 1 500 1 1 500 1 1 500 1 1

dvd-na stavbách (dlaždič, kopáč) 2 1900 1 1 1590 1 1 1900 1 1
dvd-pomocné práce na želez, svršku 1 2700 1 1 1770 1 1 2050 1 1
dvd-práce na želez, svršku 3 2700 1 1 1770 1 1 2050 1 1
dvd-práce na želez, svršku - práce na TT 1 2700 1 1 1770 1 1 2050 1 1
dvd-práce na želez, svršku - práce se stroji 7 2700 1 1 1770 1 1 2050 1 1
dvd-práce na želez, svršku - řidič pracovního stroje 2 2700 1 1 1770 1 1 2050 1 1
elektromechanik trakčního zařízení 12 1530 1 1 900 1 1 900 1 1
elektromontér rozvodných zařízení 19 1530 1 1 900 1 1 900 1 1

elektromontér strojů a zařízení 22 540 1 1 540 1 1 540 1 1
elektromontér trakčního zařízení 2 1530 1 1 900 1 1 900 1 1
kontrolor defektoskopie kovů 1 540 1 1 540 1 1 540 1 1
obsluha malých speciálních strojů 1 540 1 1 540 1 1 540 1 1
obsluha zemních a příbuzných strojů 1 540 1 1 540 1 1 540 1 1

prodavač distribuce jízdenenk 28 500 1 1 500 1 1 500 1 1
provozní zámečník 3 540 1 1 540 1 1 540 1 1
řidič autobusu 254 680 1 1 680 1 1 680 1 1
řidič senior expres 2 680 1 1 680 1 1 680 1 1
řidič speciálního vozu 7 680 1 1 680 1 1 680 1 1
řidič tramvaje 170 5600 1 2 900 1 1 900 1 1
řidič tramvaje a autobusu 7 5600 1 2 900 1 1 900 1 1

řidič trolejbusu 208 5600 1 2 900 1 1 900 1 1
servisní technik parkovacích automatů 3 500 1 1 500 1 1 500 1 1

skladník (MTZ) 2 500 1 1 500 1 1 500 1 1

skladník-odborný pracovník DC 2 500 1 1 500 1 1 500 1 1

technik parkovacích domů 5 540 1 1 540 1 1 540 1 1

technik TPZOV 4 540 1 1 540 1 1 540 1 1

thp 112 500 1 1 500 1 1 500 1 1

thp - referentské zkoušky 52 500 1 1 500 1 1 500 1 1

výpravčí 23 2200 1 1 900 1 1 900 1 1

zámečník - specialista výhybkových mechanismů 2 3300 1 1 2340 1 1 2660 1 1

zámečník kolejových konstrukcí 10 3300 1 1 2340 1 1 2660 1 1

celkem 57110 33 _____ 31640| 33 33 33990 33 33

* v závorce je vždy uvedeno číslo hodnotícího kritéria

počty zaměstnanců jsou uvedeny včetně dohod konaných mimo pracovní poměr, sjednaných na tyto pozice

V položce "Dostupnost místa" uvede dodavatel u každé pracovní pozice (v každém řádku) a u každé prohlídky počet míst (adres), které musí zaměstnanec na dané pracovní pozici navštívit, aby se podrobil příslušné prohlídce

V položce "Počet dnů" uvede dodavatel u každé pracovní pozice (v každém řádku) a u každé prohlídky počet pracovních dnů potřebných pro realizaci příslušné prohlídky pro příslušnou pracovní pozici



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOZÍ A ODBĚR SLUŽEB
¡o Všeobecné obchodní podmínky (dále 

OP) jsou nedílnou součástí objednávky 
/ystavené společností Plzeňské městské 
dopravní podniky, a.s., se sídlem v Plzni- 
l/ýchodní Předměstí, Denísovo nábřeží 
č.p. 920/12, PSČ 301 00, IČ 25220683, 
zapsané 01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále 
PMDP, a.s.), jako Objednatelem nebo 
kupujícím (dále jen Objednatel) a zaslané 
zhotoviteli nebo prodávajícímu (dále jen 
Dodavatel). Dále společně označovaní jako 
smluvní strany. Odchylky od těchto VOP mají 
platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem 
a Objednatelem výslovně sjednány.

1. VZNIK SMLOUVY
Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto 
VOP představují úplnou dohodu smluvních 
stran o podmínkách dodávky zboží nebo 
poskytnuté služby a touto akceptací je 
uzavřena mezi Objednatelem a Dodavatelem 
kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle 
povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky 
smlouvy jsou přípustné pouze písemnou 
formou.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený 
druh a množství objednaného zboží nebo 
služby.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu 
ve Ihútě uvedené v potvrzené objednávce. 
Termín uvedený v potvrzené objednávce 
je závazný. Místo plnění předmětu 
smlouvy: PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, 
PSČ 301 00, nebude-li v objednávce 
stanoveno jinak. Objednatel je povinen zajistit 
přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží 
nebo služby.

4. PRODLENÍ DODAVATELE
Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku 
včas, neprodleně o tom písemně informuje 
Objednatele; současně sdělí i dodatečnou 
Ihutu plnění předmětu smlouvy. Objednatel 
není takovou Ihutou vázán a má právo 
od smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena 
ostatní práva a nároky Objednatele včetně 
nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY
Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je 
povinen plnit předmět smlouvy na adrese: 
PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 
301 00. Splnění předmětu smlouvy bude 
potvrzeno podpisem dokladu o předání 
a převzetí předmětu smlouvy (předávacího 
protokolu, dodacího listu) zástupci obou 
smluvních stran (dále jen doklad o převzetí). 
Součástí dodávky jsou i další doklady, 
vztahující se k předmětu smlouvy, jež jsou 
nutné k jeho převzetí a užívání a dále doklady 
prokazující původ zboží, sloužící pro účely 
celní, reexportu apod. V případě, že 
předmětem smlouvy jsou výrobky stanovené 
prováděcími předpisy k zák. č. 22/1997 Sb., 
věznění jeho pozdějších změn a doplňku, je 
Dodavatel povinen zároveň předat Objednateli 
Prohlášení o shodě respekt, písemné Ujištění 
o vydání prohlášení o shodě, a to nejpozdějí 
k dohodnutému termínu plnění předmětu 
smlouvy. Vyžaduje-li to charakter zboží nebo 
poskytnuté služby bude předmět smlouvy 
dodán spolu s osvědčením o kvalitě.

6. CENA
Cena je stanovena dohodou a je pevná a 
nelze ji bez písemného souhlasu obou 
smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto 
jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy

do místa plnění a pojištění. K ceně bude 
připočtena zákonem stanovená daň z přidané 
hodnoty platná v době zdanitelného plnění. 
Cena předmětu smlouvy se považuje 
za uhrazenou dnem odepsání peněžních 
prostředku z účtu Objednatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena předmětu smlouvy je splatná 
na základě daňového dokladu. Daňový doklad 
musí obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, číslo objednávky Objednatele 
a podrobný rozpis dodávaného zboží nebo 
služeb s uvedením identifikačního čísla zboží 
a ceny za měrnou jednotku, v případě služeb 
náklady, rozlišené zvlášť na mzdu a materiál. 
Přílohou daňového dokladu bude originál 
oboustranně potvrzeného dokladu o převzetí 
předmětu smlouvy. Doba splatnosti daňového 
dokladu je 30 dnú od data jeho doručení 
Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu dokladu o převzetí 
předmětu smlouvy Objednatelem. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že Dodavatel 
nemůže bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele postoupit třetí straně pohledávku 
za Objednatelem, a to celou nebo jakoukoliv 
její část. Dodavatel není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele započíst jakoukoliv svou 
pohledávku vůči Objednateli anebo její část, 
jež mu vznikne na základě těchto
Všeobecných podmínek nebo smlouvy 
uzavřené s Objednatelem, oproti jakékoliv 
pohledávce Objednatele vůči dodavateli. 
Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv 
svou pohledávku vůči dodavateli, která mu 
vznikne na základě smlouvy uzavřené 
s dodavatelem nebo na základě těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, oproti 
jakékoli pohledávce dodavatele vůči 
Objednateli.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A 
ZÁRUKA

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje 
Dodavatel na předmět smlouvy záruku 
v délce 36 měsíců, pokud se nedohodnou 
smluvní strany jinak, která začíná plynout 
ode dne splnění předmětu smlouvy. Pří vzniku 
vad je Dodavatel povinen do 3 pracovních dnu 
po obdržení písemného oznámení vad 
Objednatelem sdělit Objednateli své písemné 
stanovisko k oznámené vadě a započít 
s odstraněním vady v termínu stanoveném 
Objednatelem. Volbu práva z vadného 
plněni provádí Objednatel. V případě, že 
Dodavatel oznámenou vadu neodstraní 
v termínu stanoveném Objednatelem, nebo 
v naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí 
prodlení a vzniku škody, má Objednatel právo 
vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by 
tím byla dotčena jeho další práva ze smlouvy, 
zejména práva z Dodavatelem poskytnuté 
záruky. Objednatel vyúčtuje Dodavateli 
náklady, které mu s odstraněním vady 
vznikly a Dodavatel je povinen tyto 
náklady Objednateli uhradit v plné výši 
do 15 dnú od předložení vyúčtování (faktury). 
Objednatelem podaná zpráva Dodavateli 
o vadách služeb/zboží, tzv. reklamace, je 
považována za včasnou, je-li odeslána 
Objednatelem ve Ihútě 1 měsíce poté, co tyto 
závady zjistil. Do odstranění vady nemusí 
Objednatel platit část plnění odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. ŠKODA ZPŮSOBENÁ TŘETÍM 
OSOBÁM
Dodavatel odpovídá za to, že provedením 
předmětu smlouvy a použitím materiálu

a postupu při jeho provádění nejsou porušena 
práva třetích osob. V případě, že Dodavatel 
způsobí třetím stranám škodu v souvislosti 
s dodávkami nebo službami (plněním 
smlouvy), nese Dodavatel za takovouto škodu 
třetích osob plnou odpovědnost a je povinen ji 
uhradit.

10. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ 
Dodavatel je oprávněn předat zboží Objednateli 
v místě plnění v pracovní době Objednatele od 
6:00 hodin do 14:00 hodin v pracovní dny, 
pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. 
Pokud dochází k odeslání zboží Dodavatelem je 
Dodavatel povinen odeslat předmět smlouvy 
v takovém obalu, který zaručí dostatečnou 
ochranu před poškozením po dobu přepravy
a při případném skladování v odpovídajících 

prostorách Objednatele. Přepravní dispozice 
sdělí Dodavatel Objednateli 10 dnú 
před termínem splnění předmětu smlouvy. 
Materiál, který bude Dodavatel dovážet 
do místa, které Objednatel určí jako místo 
k plnění předmětu smlouvy, musí potvrdit 
pracovníci Objednatele; stejně tak i odvážený 
materiál, nářadí, stavební stroje, které 
Dodavatel použil k plnění předmětu smlouvy 
v areálu Objednatele, musí být uvedeny 
na seznamu a potvrzeny příslušným 
zaměstnancem Objednatele. Tyto potvrzené 
doklady jsou nedílnou součástí faktury. 
Dodavatel je povinen si vyžádat u Objednatele 
povolení pro vjezd svých vozidel do areálu 
Objednatele.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD 
NEBEZPEČÍ ŠKODY

Na Objednatele přechází vlastnické právo 
k předmětu smlouvy dnem podpisu dokladu 
o převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému 
okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody 
na něm.

12. SMLUVNÍ POKUTY
Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění 
peněžitého závazku, je Dodavatel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy 
za každý i započatý den prodlení. Tím není 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
a ušlý zisk. Je-li Dodavatel v prodlení 
s termínem plnění nepeněžitého závazku, 
včetně prodlení s odstraněním vad a 
nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý í započatý den 
prodlení, nestanoví — lí s ohledem na výši a 
povahu předmětu plnění objednávka či 
smlouva výši smluvní pokuty odlišně. Tím není 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
a ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodleni 
s termínem plnění peněžitého závazku, je 
Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní 
pokutu ve výší 0,01 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. Uplatněním 
smluvní pokuty nezaniká právo smluvních 
stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní 
pokuty jsou splatné do 30 dnu po obdržení 
jejich vyúčtování.

13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit 
třetí osobě důvěrné informace, které při 
plnění předmětu smlouvy získala od druhé 
smluvní strany. To neplatí, mají-li být 
za účelem plnění předmětu Smlouvy potřebné 
informace zpřístupněny zaměstnancům, 
statutárním orgánům nebo jejich členům 
a subdodavatelům.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel muže kdykoli zcela nebo částečně 
od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli

l



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB
,ylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či 

insolvenční řízení v případě, že Dodavatel 
poruší některou z povinností vyplývajících 
mu ze smlouvy, případně z těchto VOP. 
Objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit s okamžitou účinností dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Tím není dotčen jeho nárok na náhradu škody, 
případně ušlý zisk.

15. VYŠŠÍ MOC
V případě výskytu událostí vyšší moci, za které 
se především považují události jako je 
zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a 
nebo válka, se o dobu, po kterou trvá událost 
vyšší moci, prodlužují Ihuty pro plnění 
povinností smluvních stran vyplývajících 
z uzavřeného smluvního vztahu. Strana, které 
je tímto znemožněno plnění povinností, bude 
neprodleně informovat při vzniku takových 
okolností druhou stranu a předloží jí o tom 
doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají 
podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší moci trvá déle 
než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o 
změně smlouvy.
Za událost vyšší moci nejsou považovány 
takové události jako výluka, zpoždění dodávek 
subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší 
mocí),platební neschopnost, nedostatek 
pracovních sil nebo materiálu.

16. PODMÍNKY PLNĚNÍ
Má se za to, že Dodavatel prozkoumal 
všechny podmínky, právní požadavky, 
nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a 
získal na vlastní odpovědnost všechny 
dodatečné informace a detaily, které potřebuje 
pro předmět smlouvy jako např. podmínky 
na staveništi a jeho přístupnost, skladování a 
zvedací zařízení, ubytování a předpisy 
nezbytné pro řádné splnění předmětu 
smlouvy. Objednatel nenese odpovědnost za 
náklady spojené s chybami nebo za ztráty 
způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace 
nezjistil.

17. BEZPEČNOST
Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu 
Objednatele nebo v místě jím určeném, 
je povinen plnit předmět smlouvy 
v souladu s právními předpisy z oblasti 
bezpečnosti a hygieny práce, protipožární 
ochrany a příslušnými normami. Objednatel 
informuje Dodavatele o interních
bezpečnostních předpisech v místě plnění 
předmětu smlouvy, přičemž Dodavatel 
zabezpečí dodržování těchto předpisů 
vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele 
jsou povinni pohybovat se pouze 
ve vymezeném prostoru. Tento prostor opatří 
Dodavatel výstražnými značkami (jménem své 
firmy a jménem pracovníka odpovědného za 
označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné 
označení svých zaměstnanců svojí obchodní 
firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou 
zaměstnanci Dodavatele povinni okamžitě 
vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu 
Objednatele. V případě porušení výše 
uvedených povinností kterýmkoliv
zaměstnancem Dodavatele je Objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo 
na náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím 
není dotčeno.

18. EKOLOGIE
Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu 
Objednatele nebo v místě Objednatelem
určeném, je povinen plnit předmět smlouvy 
v souladu s právními předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí. Dodavatel 
vyhotoví program likvidace odpadu, který při 
jeho činnosti vznikne, odpad zlikviduje

na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou 
evidenci a při předání předmětu smlouvy 
předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel 
je povinen dodržovat právní normy 
o manipulaci se závadnými látkami škodlivými 
vodám. V průběhu plnění předmětu smlouvy 
bude prostor k tomu určený udržován 
v čistotě. Dodavatel je odpovědný za případné 
vzniklé škody způsobené plněním předmětu 
smlouvy na úseku ochrany životního 
prostředí. V případě, že při provádění 
předmětu smlouvy Dodavatel poruší
zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je 
povinen provést opatření k jejich obnovení. 
Problematiku odpadů souvisejících s plněním 
předmětu smlouvy je třeba konsultovat se 
zaměstnanci Objednatele (útvar ekologie) a 
dodržovat jejich pokyny.

19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ 
PLOCHY
Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy 
v areálu Objednatele nebo v místě
Objednatelem určeném, je povinen se 
za tímto účelem pohybovat pouze 
v prostorách nebo manipulačních plochách 
vymezených mu Objednatelem. Předměty, 
prostředky, eventuel. věci, které bud' slouží 
k plnění předmětu smlouvy nebo se stanou 
jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně 
skladovat v prostorách vymezených mu 
k tomu Objednatelem a řádně je zabezpečit 
před odcizením a udržovat je v řádném, 
uklizeném stavu. Po splnění předmětu
smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory 
uvést do původního, případně dohodnutého 
stavu a předat je Objednateli formou 
písemného protokolu v dohodnutém termínu.

20. SUBDODÁVKY
Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží 
Dodavatel před podpisem smlouvy 
Objednateli seznam svých subdodavatelů ke 
schválení. V případě, že po podpisu smlouvy 
vznikne potřeba změny nebo doplnění tohoto 
seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná 
pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení Objednatelem.

21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A 
ZÁVĚREČNÁ
Případné změny v označení či určení 
smluvních stran je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, písemně oznámit bez 
zbytečného odkladu druhé smluvní straně. 
Každá smluvní strana je rovněž povinna 
oznámit bez zbytečného odkladu druhé 
smluvní straně změnu kontaktních údajů, 
změnu bankovního spojení, či změnu jiných 
rozhodných údajů pro plnění, pokud 
ke změně takovýchto údajů dojde či má dojít. 
Pokud smluvní strana nesplní oznamovací 
povinnost stanovenou v tomto článku, 
odpovídá druhé smluvní straně za škodu 
tímto způsobenou. Vzájemné vztahy 
neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními 
právního řádu České republiky, Místně 
příslušným soudem si strany sjednávají 
ve smyslu ust. §89a občanského soudního 
řádu v platném znění věcně příslušný soud
1. stupně se sídlem v Plzni.

22. RUČENÍ ZA DPH, NESPOLEHLIVÝ 
PLÁTCE
1. V případě, že úplata za zdanitelné plnění 
překračuje částku 540 000 Kč musí být 
nejpozději do data zdanitelného plnění 
správcem daně Dodavatele zveřejněn 
Bankovní účet, na který má být placeno. 
Zveřejnění účtu se rozumí zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisu (dále 
jen „Spolehlivý účet"). Není-li účet, na který má 
být placeno, Spolehlivým účtem, jsou PMDP, 
a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu 
po tomto zjištění, nejpozději však 
do splatnosti příslušné faktury, vrátit tuto 
fakturu Dodavateli za účelem změny účtu 
na Spolehlivý účet s tím, že není v prodleni 
s placením za příslušné zdanitelné plnění. 
Doručením opravené faktury začíná běžet 
nová Ihúta splatnosti. V případě, že Dodavatel 
odmítne přes výzvu PMDP, a.s. nahradit 
bankovní účet, na který má být placeno a který 
není Spolehlivým účtem, Spolehlivým účtem 
nebo Dodavatel Spolehlivý účet nemá, jsou 
PMDP, a.s. oprávněny zaplatit cenu
zdanitelného plnění ve výši bez DPH 
Dodavateli na jím uvedený účet a příslušnou
výši DPH příslušnému správci daně
Dodavatele. V takovém případě je zaplacení 
ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a 
tomu odpovídající DPH správci daně
Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, 
a.s.. Dodavateli nevzniká právo domáhat se 
vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné 
DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či 
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či 
náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.
2. V případě, že Dodavatel je registrovaným 
plátcem DPH v tuzemsku a určí k přijetí 
platby za zdanitelné plnění účet, který vede 
poskytovatel platebních služeb mimo 
tuzemsko, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez 
zbytečného odkladu po tomto zjištění, 
nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, 
vrátit tuto fakturu Dodavateli za účelem 
změny účtu na Spolehlivý účet vedený 
v tuzemsku. Dále bude postupováno jako 
v bodě 1.
3. Potvrzením objednávky či uzavřením kupní 
smlouvy Dodavatel potvrzuje, že k datu přijetí 
objednávky či uzavření kupní smlouvy není 
Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen „Nespolehlivý plátce“). 
Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem 
následně, je povinen oznámit PMDP, a.s. 
do 3 pracovních dnů od uveřejnění 
této informace v registru plátců DPH 
na e-mailovou adresu: 
V případě, že Dodavatel nesplní výše 
uvedenou oznamovací povinnost ani 
v dodatečné lhůtě 10-ti dnu, je povinen zaplatit 
PMDP, a.s. smluvní pokutu ve výši 
trojnásobku DPH, která je již splatná nebo 
bude splatná v nejbližší době. V případě, že 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je 
o Dodavateli zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je 
Nespolehlivým plátcem, jsou PMDP, a.s. 
oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plnění 
ve výši bez DPH Dodavateli a tomu 
příslušnou DPH příslušnému správci daně 
Dodavatele. V takovém případě je zaplacení 
ceny zdanitelného plnění ve výší bez DPH a 
tomu odpovídající DPH správci daně 
Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, 
a.s. zaplatit cenu zdanitelného plnění včetně 
DPH a Dodavateli nevzniká právo domáhat se 
vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné 
DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či 
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či 
náhrady škody z titulu prodleni s úhradou. 
Zveřejnění Dodavatele jako Nespolehlivého 
plátce je důvod pro odstoupení od smlouvy 
ze strany PMDP, a.s.
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