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Smlouva o poskytování pracovnčlékařských sluŽeb

uzavřená mezi smluvními stranami

Domov na JaroŠce, příspěvková organizace
se sídlem: Hodonín, Jarošova 3
statutární zástupce: Ing. Jana Matušinová, ředitelka
obchodní rejstřík: vedený u KS v Brnč, oddíl Pr, vložka 1268
IČ: 47377470
bankovní účet:
dálejen ,,zaměstnavatel"

a

Fedpraktik s.r.o.
se sídlem: Hodonín, Brandlova 3369/81, PSČ 695 q]
statutární orgán: MUDr. Miroslava Fedorková, jednatel
obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 72296
IČ: 29300886 "
číslo pracoviště:
dálejen »poskytoyatel"

l. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytováni' pracovnělékařských služeb, jejichž obsah a rozsah je
vymezen zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném mění. Jde
zejména o poskytování pracovnělékařských služeb, jejichž součástí je:

· hodnoceni vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na
zdraví zaměstnanců zaměstnavatele

· prOvádění vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek pro
posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci u zaměstnavatele

· poradenství zaměřené na bezpečnost a ochranu při práci
· pravidelný dohled nad podmínkami na pracovišti zainěstnavatele (lx roČně - odst 2 §

3 vyhl. č. 79/2013 Sb., v planém znění

II. Rozsah poskytování pracovnčlCkařských služeb

1. Pracovnělékařské služby budou poskytovány všem zainěstnancům zaměstnavatele a
uchazečům o zaměstnání u zaměstnavatele na základě písemné žádosti zarriěstnavatele která

. obsahuje tyto náležitosti stanovené v § 15 vyhL č. 79/2013 Sb., v platném znění.

2. Poskytoval yystavĹ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci s náležitostmi
uvedenými v § 17 vyhl. č. 79/2013 Sb., v platném znění.
Potvrzení o provedení výstupní prohlídky obsahuje náležitosti dle § 17a) vyhl. Č. 79/2013
Sb., v platném mění.



3. Četnost periodických prohlídek je stanovena v § 11 yyhL Č. 79/2013 Sb., v platném znění a
v § 94 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (noční práce).

II. Místo a Čas výkonu

Místo iýkonu: ordinace dodavatele -- Brandlova BIA - pracovnělékařské služby
všechna pracoviště objednavatele — pro posuzování rizik

Čas poskytovanésluŽby: pondělí od 12,30 hod. do 13,30 hod.
pátek od 12,30 hod. do 13,30 hod.

IV. Platební podmínky

Uhrada za provedené výkony bude zaměstnavateli fakturována vždy čtvrtletně a to do 5.
kalendářního dne po ukončení čtvrtletí. Splatnost faktury bude 15 dnů od jejího přijetí
zaměstnavatelem.

výše faktura bude ve výši Y4 dohodnuté roční výše, která Činí 60 000,- KČ. Tato Částka
představuje všechny náklady dodavatele související s předmětem smlouvy.

Částka za 1. čtvrtletí 2018 bude Zkrácena dle účinnosti smlouvy o 1 měsíc a bude činit 10 000,-
Kč.

V. Součinnost zaměstnavatele a poskytovatele

1. Zaměstnavatel bude poskytovateli pracovnělékařských služeb předávat nejpozději 5
kalendářních dnů před ukončením kalendářniho měsíce aktuální seznam svých zaměstnanců
pro které požaduje zajištění služeb.

2. Zaměstnavatel umožní poskytovateli volný přístup na svá pracoviště k provedení kontroly
pracovního prostředí a pracovních podmínek.

3. Obč smlyvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.

4. Zajněsmavatel dodá poskytovateli rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) o
kategorizaci prací.

5. Ostatní povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele se řídí platným znění zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách.

VI. Závěrečná ujednání

. 1. Smlouvaje uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

,
2. Jakoukoliv změnu smlouvy je možné provést pouze písemně, a to uzavřenými číslovanými

dodatky odsouhlasenými oběma stranami.



l
3. Tato snilouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět pouze písemně a to

s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající bčžet od prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem l. 2. 2018.
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Hodoníně dne 29. ledna 2018

Ing. Jana Matušinová (zaměstnavatel)
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MUDr. Miroslava FCáorková (poskytovatel)
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