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SMLOUVA 
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zusoes6e450416 

o zajištění specializovaných vyšetření v rámci 
pracovnělékařských prohlídek 

uzavřená po vzájemné dohodě smluvních stran dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a příslušnými 
ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 
platných předpisů 

mezi smluvními stranami: 

Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 
zast.: RNDr. Petrem Hapalou, ředitelem ZÚ se sídlem v Ostravě 
IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

Česká národní banka, pobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava 

zapsán: státní příspěvková organizace ve smyslu zákona č.258/2000 Sb., 
nezapisovaná do obchodního rejsth'ku 

odpovědní zaměstnanci pro věcná jednání k předmětu této smlouvy: 

( dále jen poskytovatel) 

a 

Obchodní jméno: 
zast.: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

OZO Ostrava s.r.o. 
Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti 
Frýdecká 680/444, Ostrava, 719 00 
62300920 
cz 62300920 

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava 
č.účtu: 

zapsán: v OR, vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 12647 
odpovědní zaměstnanci pro věcná jednání k předmětu této smlouvy: 

( dále jen objednatel) 



I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zajištění specializovaných vyšetření v rámci pracovnělékařských 
prohlídek pro zaměstnance objednatele na základě konkrétních objednávek. Seznam a rozsah 
specializovaných vyšetření je uveden v ceníku služeb, který je přílohou této smlouvy. 

II. 
Místo a doba plnění 

Sjednaná vyšetření budou realizována na pracovišti poskytovatele a v prostorách dalších 
smluvních zdravotnických zařízení, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v ordinační 
době na základě předchozí objednávky. 

III. 
Cenová a platební ujednání 

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že plnění předmětu smlouvy není hrazeno ze systému 
veřejného zdravotního pojištění. Smluvní strany uzavírají touto smlouvou zároveň dohodu 
o cenách poskytovaných výkonů a služeb, jejichž specifikace je v příloze smlouvy. 

111/1. Ceny za vyžádaná realizovaná vyšetření při pracovně-lékařských prohlídkách 
budou hrazeny objednatelem na základě průběžně vystavovaných faktur v souladu 
s platným ceníkem dle přílohy této smlouvy. 

111/2. Faktury budou poskytovatelem vystavovány měsíčně zpětně, tedy v měsíci následujícím 
po měsíci, v němž trvá platnost této smlouvy za uplynulý měsíc. Faktura bude 
obsahovat veškeré náležitosti upravené příslušnou právní normou. 

111/3. Ceny uvedené v příloze této smlouvy vycházejí z platného Ceníku poskytovatele pro 
příslušný kalendářní rok. Ceník výkonů pro následující kalendářní roky bude 
objednateli předán vždy do 15. prosince předcházejícího roku. V opačném případě 
zůstává v platnosti předchozí ceník. Ceny za výkony specifikované v příloze smlouvy 
jako výkony, které pro poskytovatele realizují subdodavatelé služeb, se mohou 
v průběhu kalendářního roku měnit podle změn ceníků subdodavatelů služeb. O těchto 
změnách bude poskytovatel objednatele aktuálně písemně informovat. 

111/5. Sjednává se splatnost faktur v délce 21 dnů ode dne jejich vystavení. 

111/6. Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou vyúčtovaných částek, uhradí 
poskytovateli úrok z prodlení ve výši dle platné právní úpravy. 

IV. 
Povinnosti smluvních stran 

IV/1. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při realizaci 
specializovaných vyšetření poskytovatelem, a za tím účelem vysílá zaměstnance 
k specializovaným vyšetřením pouze na základě předchozí telefonické, písemné nebo 
elektronické závazné objednávky, kde přesně specif°Ikuje, o jaký druh vyšetření 
žádá, a to v souladu s charakterem jejich práce a rizikem. 



IV/2. Poskytovatel se zavazuje k realizaci objednaných specializovaných vyšetření, jejichž 
součástí je vyhodnocení výsledků lékařem a vyhotovení písemného závěru. Závěrečná 
lékařská zpráva bude předána přímo vyšetřované osobě nebo zaslána lékaři, který pro 
objednatele zajišťuje pracovnělékařské služby. 

v. 
Ustanovení společná a závěrečná 

V/1. Poskytovatel je oprávněn použít výsledky plynoucí z poskytovaných specializovaných 
služeb v agregované a anonymizované formě k lékařským a vědeckým účelům. 

V/2. Smluvní strany sjednávají, že za obchodní tajemství budou považovat jednotkové ceny 
specializovaných vyšetření, prováděných v rámci pracovnělékařských prohlídek, které 
jsou uvedeny v příloze této smlouvy, neboť se jedná o konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné, a v obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související 
s činností poskytovatele. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy, 
včetně jejího případného prodloužení, a ještě po dobu dalších pěti (5) let po uplynutí 
nebo ukončení platnosti této smlouvy nesdělí a nezpřístupní bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany třetím osobám shora uvedené skutečnosti a zavazují se účinným 
způsobem zajistit, aby nedošlo k jejich zneužití. 

V/3. Objednatel i poskytovatel souhlasí a jsou srozuměni se skutečností, že poskytovatel i 
objednavatel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu 
jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo 
jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. 

V/4. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 

V/5. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která se 
stanovuje prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

V/6. Změnu smlouvy lze provést po vzájemné dohodě pouze písemnými dodatky 
podepsanými oběma stranami. 

V/7. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

V/8. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich svobodné vůle a nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

1 2. 04. 2018 
V Ostravě dne: ....................... . 

'

poskytovatel

V Ostravě dne: ..... ~?.~ .. ~ .. -.. k9J~ .... 
020 Ostťava s.r.o
útvar personalistik
Frýdecká 680/44
719 00 Ostrava 
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Příloha č.l. ke smlouvě č.j. ZU/09699/2018 

Ceník výkonů platný pro rok 2018 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Oddělení pracovního lékařství Ostrava 

Specializovaná vyšetření -výkony prováděné pro pracovně-lékařské prohlídky 
v rámci vyžádané péče 

Výkon v rámci vyžádané péče * Sazba DPH Cena bez DPH Cena včetně 
(%) DPH(Kč) (Kč) DPH(Kč) 

Cílené vyšetření odborníkem pro pracovní osvobozeno 
lékařství * * 

Vodní chladový pokus + Pletysmografické osvobozeno 
metody zátěžové (vibrace, chlad), reflexní 
tepelná vasodilatace 

EMG (screening)- stanovení distální osvobozeno 
motorické latence středových nervů obou 
rukou 

Spirometrie osvobozeno 

Audiometrie osvobozeno 

RTG plic včetně popisu*** osvobozeno 

* Veškerá požadovaná vyšetření stačí uvést na společné žádance, není nutno rozepisovat 
jednotlivě 

**Cílené vyšetření odborníkem pro pracovní lékařství se kjednotlivým výkonům přičítá 
pouze jednou, a to bez ohledu na počet vyžádaných testů v den vyšetření. Např. konečná cena 
za chladový test a pletysmografické vyšetření je   cena za vodní chladový 
test, pletysmografické vyšetření, EMG, spirometrii, rtg plic a audiometrii je   

*** Cena tohoto výkonu se může měnit v souladu s cenou subdodavatele uvedené služby 

Platnost od 1.1.2018 




