
 

 
 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9 

  
 

Č.j.: 3220/SFDI/130092/4379/2018 

CES SFDI 17/2017/1 

 

DODATEK Č. 1 

K SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB 
 

Smluvní strany: 
 
Státní fond dopravní infrastruktury  
 
Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem 
IČO:    70856508 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:   
 
(dále jen „zaměstnavatel") 
 
a 
 
Lékařský dům Praha 7, a.s.  
Se sídlem:   Janovského 48, 170 00 Praha 7 
Zastoupená:   Mgr. Ferdinandem Überallem, místopředsedou představenstva 
IČO:    64948773 
DIČ:   CZ64948773 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:   
 
(dále jen „poskytovatel") 
 
se dohodly, níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 5.2. Smlouvy  
o poskytování pracovnělékařských služeb č. j.: 3220/SFDI/310126/4787/2017, CES SFDI 
17/2017  ze dne 5. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
v následujícím znění:  
 

I. 
Předmět dodatku 

 
I.1. Znění Článku II. Poskytované pracovnělékařské služby, odst. 2.1 se mění 
následovně: 
 
- Za bod c) se doplňuje bod d) , který zní: 

„d) Provádění prohlídek pro vstup do kolejiště v souladu s § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky 
 č. 101/1995 Sb.  
 
Vstupní prohlídka bude zejména obsahovat:  
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a)   anamnézu s cíleným zaměřením, komplexní fyzikální vyšetření (včetně vyšetření  
sluchu, zraku, barvocitu tabulkami a orientačního vyšetření zorného pole   
a rovnováhy),  

b)      laboratorní vyšetření  moče a glykémie, 
c)      oční vyšetření. 

 
 
Periodická a výstupní prohlídka bude zejména obsahovat: 

a)  anamnézu s cíleným zaměřením, komplexní fyzikální vyšetření (včetně vyšetření 
sluchu, zraku, barvocitu tabulkami a orientačního vyšetření zorného pole  
a rovnováhy),  

b)      laboratorní vyšetření  moče a glykémie. 
 
Perioda prohlídek dle vyhl. č. 101/1995 Sb. je 4 roky do věku 50 let, 2 roky ve věku nad 50 
let“. 

 
 

I.2. Znění Článku IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.3 se mění následovně:  
 
„ 4.3 Za výkon ostatních činností v rámci pracovnělékařských služeb specifikovaných v odst.  
2.1 této smlouvy uhradí zaměstnavatel poskytovateli částku 1 500 Kč plus zákonem 
stanovené DPH za každou započatou půlhodinu činnosti. Za výkon ostatních činností v rámci 
pracovnělékařských služeb specifikovaných v odst. 2.1 písm. b) v první a druhé odrážce  
a v odst. 2.1 písm. c) v páté odrážce na pracovišti zaměstnavatele v Brně na adrese 
Masarykova 427/31, 602 00 Brno, uhradí poskytovateli paušální částku 4 000 Kč plus 
zákonem stanovené DPH. Za výkony ostatních činností v rámci pracovnělékařských služeb 
specifikovaných v odst. 2.1 písm. d) náleží poskytovateli odměna v následující výši: 
 a) Vstupní prohlídka - v částce 1100 Kč plus zákonem stanovené DPH. 

b) Periodická a výstupní prohlídka - každá individuálně, v částce 650 Kč plus 
zákonem stanovené DPH.  

Cena za mimořádnou prohlídku bude vždy domluvena se zaměstnavatelem předem dle 
rozsahu prováděných vyšetření. 
Úhradu ceny poskytnutých pracovnělékařských služeb provede zaměstnavatel na základě 
faktury vystavené poskytovatelem a doručené zaměstnavateli, ve které bude řádně 
vyúčtované poskytnuté plnění. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů“. 

 

 II. 
Závěrečná ujednání 

 

II.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

II.2. Ostatní znění Smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstává beze změn 

II.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Dodatku č. 1 není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na www.sfdi.cz bez dalších podmínek. 
Zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č.1 po jeho podpisu 
smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

II. 4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu oběma smluvním i 
stranami obdrží zaměstnavatel dvě vyhotovení Dodatku č. 1 a poskytovatel jedno jeho 
vyhotovení.  
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II. 5. Smluvní strany prohlašují, že tato Dodatek č. 1 byl sepsána na základě jejich svobodné, 
vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1  
a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto 
Dodatku č. 1. 

 
 
Za zaměstnavatele:     Za poskytovatele: 
V Praze dne …………………….   V Praze dne ……………………. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
Státní fond dopravní infrastruktury  Lékařský dům Praha 7, a.s. 
Ing. Zbyněk Hořelica     Mgr. Ferdinand Überall 
ředitel       místopředseda představenstva 
 


