
 

 

 
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY  

  

SSmmlluuvvnníí  ssttrraannyy  

Vsetínská nemocnice a.s. 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín 
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
zastoupena: Ing. Věrou Prouskovou, MBA, místopředsedkyní představenstva 
IČ: 26871068, DIČ: CZ26871068 
bankovní spojení: 2109376609/ 2700 - UniCredit Bank Czech Republic, a.s 
(dále jen objednatel) 

 a 

MUDr. Libuše Šimečková 
Praktická lékařka pro dospělé 
Ratiboř 75 
756 21 
IČZ: 94491000 
IČO: 48773794 
(dále jen poskytovatel)  
 
 

Preambule 

Podle ustanovení zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č.262/2006 Sb., 
zákoník práce, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách a 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit pro své zaměstnance 
pracovnělékařské služby (dále jen „PLS“) směřující k jejich ochraně před nemocemi z povolání a 
jinými poškozeními zdraví souvisejícími s výkonem zaměstnání a k prevenci úrazů. 

Čl. 1    

Předmět smlouvy 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat pracovnělékařské služby pro zaměstnance objednatele jako 
zástup v případech absence MUDr. Jaromíra Šimečka (lékař PLD Vsetínské nemocnice a.s.)  nebo 
v případech nedostatečných kapacit ambulance MUDr. Jaromíra Šimečka podle podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména zákona č.373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách a požadavků objednatele v následujícím rozsahu: 

 

(1) Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání k práci: 
-  zjišťování vlivu práce a pracovních podmínek na vývoj zdravotního stavu zaměstnanců při 

lékařských prohlídkách nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posouzení 
její zdravotní způsobilosti, 
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-  hodnocení výsledků sledování zátěže organismu zaměstnanců působením rizikových faktorů, 
včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže, 

-  hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na 
konkrétní pracovní podmínky, 

-  zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení 
nemocí z povolání nebo nemocí souvisejících s prací, hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, 
pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související 
nemocnosti, 

- sledování vlivů rizikových faktorů a pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i 
po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je–li to s ohledem 
na charakter rizikových faktorů nebo pracovních podmínek účelné, 

-  hodnocení zdravotního stavu poskytovatel provádí během zdravotních prohlídek:  
a) Vstupní prohlídky  

- před uzavřením pracovní smlouvy, 
- při změně práce v rámci trvajícího pracovního poměru (zařazení na práci s vyšší 

zdravotní náročností, změna práce s vývojem zdravotního stavu). 
b) Výstupní prohlídky 

- při ukončení pracovně právního vztahu,  
- při převedení na jinou práci v rámci jednoho pracovně právního vztahu. 

c) Periodické prohlídky  
- u zaměstnanců na rizikových pracovištích, 
- u zaměstnanců jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo 

obyvatelstva a zaměstnanců pracujících na rizikových pracovištích, 
- u zaměstnanců vykonávajících noční práci, 
-  řidičů z povolání, 
-  řidičů referentských vozidel, 
-  zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné - příprava distribuce a 

podávání stravy, budou prováděny 1× ročně. 
d) Mimořádné prohlídky 

-  u zaměstnanců, u kterých lze z důvodu změny zdravotního stavu usuzovat i změnu 
zdravotní způsobilosti k vykonávané práci, 

-  vyžádané zaměstnancem při důvodném podezření na změnu zdravotní způsobilosti. 
e) Preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, podle všeobecně závazných předpisů, nebo na 

základě požadavku objednatele. 
f) Mimořádné a následné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů.  
g) Dispenzární prohlídky osob s ohlášenou nemocí z povolání. 
h) Prohlídky zaměstnanců, u kterých vliv pracovních rizik působí i po ukončení expozice v riziku.  
 

(2)  Poradenství, které představuje činnosti: 
- při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení, 
- při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska vlivu na pracovní podmínky a zdraví 

zaměstnanců, 
- při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením, 
-  při výběru technických, technologickým a organizačních opatření a výběru osobním ochranných 

pracovních prostředků, 
-  při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci a zařazování 

prací do kategorií dle zákona, 
-  k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců 

k poškození zdraví. 
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(3) Dohled, kterým se rozumí: 
-  pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení 

faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu ke zdraví, zjišťování nebezpečí a 
hodnocení zdravotních rizik zátěží rizikovými faktory pracovních podmínek dle zákona, 

-  spolupráce při hodnocení zdravotních rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým 
faktorům při výkonu práce, pracovních podmínek a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, 
pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací, 

- spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad včetně 
návrhu na zajištění měření rizikových faktorů. 

 
(4) Administrativní činnost spojená s organizací prohlídek, opatřování podkladů pro provedení 

prohlídky, vystavení posudku, průkazu, potvrzení apod. 
 

(5) Ostatní činnosti tvořící součást PLS budou poskytovány operativně po dohodě mezi smluvními 
stranami. 

 
 

Čl. 2    
Cena a platební ujednání 

 
(1) Výkony provedené v souvislosti s poskytováním PLS budou poskytovateli podle jejich charakteru 

hrazeny objednatelem. 

(2) Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazena povinná očkování provedená v rámci PLS. 
Poskytovatel bude tyto úkony účtovat zdravotním pojišťovnám. 

(3) Za výkon činností tvořících náplň PLS nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, ze strany 
zaměstnanců nebo i uchazečů o zaměstnání, uhradí objednatel poskytovateli smluvní cenu 
kalkulovanou na základě průměrné časové náročnosti na zajištění těchto činností a dostupných 
ekonomických podkladů následovně: 

a) za provedení jedné vstupní, výstupní, periodické, mimořádné a prohlídky uvedené ve článku 
1, bodu 1 a), b), c), d), e) smlouvy, včetně potřebných administrativních úkonů xxxx,- Kč, 

b) za provedení jedné prohlídky zaměstnanců rizikových radiodiagnostických pracovišť 
nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (1× za 2 roky) xxx,- Kč, 

c) za výkony uvedené ve článku 1, bodu 1. g), h), a 1.3 a 1.4  xxxx,- Kč/h, 
d) vydání posudků v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání hradí žadatel. 

 
Úhrada bude objednateli vyúčtována poskytovatelem měsíčně, vždy do 10 kalendářních dnů po 
uplynutí měsíce na základě faktury vyhotovené poskytovatelem a zaslané na adresu Vsetínské 
nemocnice a.s. Faktura je splatná do 14 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

 

Čl. 3 

Závazky objednatele 
 

(1) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při výkonu PLS o své zaměstnance tím, 
že poskytovateli zajistí nebo poskytne: 

        

- vstup na všechna svá pracoviště za doprovodu vedoucího zaměstnance pracoviště za účelem 
kontroly pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu k ochraně zdraví zaměstnanců, 

- potřebné informace o technologii a organizaci činnosti, kterou zajišťuje včetně ostatních činností 
potřebných k výkonu PLS. 
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Čl. 4   

Závazky poskytovatele 
  

(1) Poskytovatel je povinen: 

a) Předat výsledky PLS zaměstnanci objednatele, ihned po ukončení PLS na formuláři 
specifikovaném v příloze č. 1. Kopie formuláře zašle MUDr. Jaromíru Šimečkovi. 

b) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se během plnění předmětu této smlouvy 
seznámil. 

c) Uchovávat zdravotnickou dokumentaci ve své provozovně (ordinaci) způsobem a po dobu 
určenou platnými předpisy. 

 
Čl. 5 

Závěrečné ustanovení  
 

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních 
stran. 

(2) Smlouvu lze vypovědět s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců, která počíná běžet od 1. dne 
měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena písemně straně druhé. 

(3) Smlouva včetně příloh  je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý z nich je originálem a 
každá smluvní strana obdrží po jednom. 

(4) Změna této smlouvy je možná pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními 
stranami. 

 
 
 
Ve Vsetíně dne 
 
 
 
 
 
MUDr. Libuše Šimečková      Ing. Věra Prousková, MBA 
praktická lékařka pro dospělé      místopředsedkyně představenstva                                          
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Příloha č. 1 Žádost o posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance 
                      
 

 
. 
 
 
 

Žádost o posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce 
dle zák. č. 373/2011 Sb. v platném znění o specifických zdravotních službách a vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách 

Účel vydání posudku 
Preventivní lékařská prohlídka, vyšetření zaměstnance pro splnění požadavku §103 Zákoníku práce 
druh:   .......... vstupní*  .......... periodická*  .......... mimořádná*  .......... výstupní* 

Identifika ční údaje zaměstnavatele  IČ: 268 71 068 
název / jméno a příjmení:  Vsetínská nemocnice a. s. 
sídlo / adresa trvalého pobytu: Nemocniční 955, 755 32 Vsetín 

Identifika ční údaje posuzované osoby 
jméno, příjmení a titul:  Datum narození:  
adresa trvalého pobytu:  Režim práce:  
pracovní zařazení:    
 

Kategorie práce        

Zdrav. a bezp. 
rizika práce 

       

Požadavky na výkon práce:  
Řízení 
motoro
vého 

vozidla 
do 3,5t 

řidič  Řidič sk. C, 
C+E, D, D+E a 
T a podsk. C1, 

C1+E, D1 a 
D1+E 

Řidič s výkonem 
zvláštních povinností 

užívající výstražn. 
modrého světla nebo 

zvuku 

řidič 
motor. 

vysokoz
dv. 

vozíků 

Obsluha 
staveb. 
strojů 

jeřá
bník 

vaza
č 

obslu
ha 

tlak. 
nádob 

elek
triká
ř 

noč
ní 

prác
e 

Práce 
ve 

výšká
ch 

mla
dist
vý 

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 
 
Posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu práce:  - posuzovaná osoba 
 ..........  : je zdravotně způsobilá*  .......... : je zdravotně způsobilá s podmínkou* …………………………………….. 
 ..........  : je zdravotně nezpůsobilá* .......... : pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost* 
Další lékařská prohlídka: 
..........  : v řádném termínu další preventivní prohlídky*  za dobu ……………………  od data vydání tohoto 

lékařského posudku* 
Datum vydání lékařského posudku: …………………………… 
Zdravotnické zařízení, které vydalo lékařský posudek:   
Název: MUDr. Libuše Šimečková, Vsetínská nemocnice a.s.  Posuzovaná osoba převzala lékařský posudek do 
adresa: Nemocniční 945, 755 32 Vsetín     
            vlastních rukou dne: ……………………….. 
         
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
              MUDr. Libuše Šimečková    Podpis posuzované osoby 
     (razítko a podpis posuzujícího lékaře) 
 
Poučení: 
Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský 
posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání 
poskytovateli, který posudek vydal.  
 
Zaměstnavatel převzal posudek dne: ………………………  Podpis: 
……………………………………………. 

* vyberte 1 z možností zakřížkováním  


