
S LOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
dále jenom (PLS)

uzavřená podle § 262 a naši., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,
v platném znění.

Článek 1.

Smluvní strany

obchodní firma:

sídlo:
jednající:

IČ:
DIČ:

bankovní spojeni':
číslo účtu:
telefon:
fax:

email:

provozovna:

dále jen „Poskytovatel" na straně jedné

Dopravní zdravotnictví a.s.
Italská 560/37, 121 43 Praha 2
MUDr. Michal Bednář, MBA, předseda představenstva
Mgr. Viktor Szabó,MBA, místopředseda představenstva
25903659
CZ699000899

Nemocnice s poliklinikou Praha Italská, Poliklinika Plzeň,
Poliklinika Olomouc, poliklinika Ostrava

obchodní firma:
sídlo:
jednající:
IČ:
DIČ:
telefon:
fax:

ČR - DRÁŽNÍ INSPEKCE
TěšnovS, 11000 Praha

Mgr. Roman Šigut, generální inspektor Dl
75009561
CZ75009561

email:  

Společnost je zapsána - organizační složka státu

dále jen „Objednatel" na straně druhé

Článek 2.
Předmět smlouvy

2. 1. Podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, a vyhlášky
č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) je zaměstnavatel
(Objednatel) povinen zajistit pro své zaměstnance Pracovnělékařské služby.
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2. 2.

2. 3.

2.4.

2. 5.

2. 6.

2. 7.

Protože Objednatel není provozovatelem vlastního zdravotnického zařízení, bude na základě této
smlouvy zajišťovat tuto péči Poskytovatel.

Účelem této smlouvy je zajistit ve spolupráci obou smluvních stran potřebnou zdravotní prevenci,
směřující k ochraně zaměstnanců Objednatele před nemocemi z povolání a jinými poškozeními
zdraví souvisejícími s výkonem zaměstnání a k prevenci pracovních úrazů.
Rozsah a poskytování PLS je vymezen vyhláškou č. 145/1988 Sb, a dalšími platnými Drávními
předpisy.

'Tbuto smlouvou není dotčeno právo svobodné volby lékaře ze strany zaměstnanců s výjimkou
Povinnosti podrobit sejékařským prohlídkám v rámci pracovnělékařske služby ve smyslu úst. § 56
zákona č. 373/2011 Sb, o specifických zdravotnfch službách, v platném'znění, 'a povinnosti
podrobit se lékařským prohlídkám podle úst. § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že ujednaný předmět a účel smlouvy je pro obě strany závazný
v rozsahu přijatém a upraveném v této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že v případě úprav nebo novelizace právních předpisů upravujících
PLS budou tyto předpisy akceptovat.

Článek 3.
Závazky Poskytovatele

3. 1.
3. 2.

3. 3.

3.4.

3. 5.

PLS bude Poskytovatelem zajišťována pro všechny zaměstnance vyslané Objednatelem.
Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zajišťovat PLS podle příslušných právních předpisů
v tomto rozsahu:

a) dohled nad zdravím zaměstnanců, zejména provádět lékařské preventivní vstupní,
periodické a řadové mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců dle platné legislativy (dále
Jeri .. prohlídky"), pňcemž rozsah vyšetření vyplývá z obecně závazných právních předpisů;
vystavovat posudky o zdravotní způsobilosti k práci. Poskytovatel se zavazuje k'zajištěni
veškerých prohlídek tak, aby byly v souladu s rozhodnutím příslušné krajské hygienic
stanice.

b) dohled nad pracovními podmínkami, zejména provádět pravidelný dohled na pracovištích, ve
stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku, podílet se' na identifikaci nebezpečí
a hodnocena zdravotních rizik prací prováděných Objednatelem, hodnotit expozice
zamestnanců faktorům pracovního prostředí a zátěžím z práce, spolupracovat s pracovníky
státního odborného dozoru nad bezpečností práce a s orgány ochrany veřejného zdraví
apodílet se na vypracování návrhu Objednatele na zařazení prací do kategorií rizika
(kategorizace prací); tato činnost bude prováděna podle přání a po dohodě s ObJednateTem
s výjimkou pravidelného dohledu, který provede Poskytovatel u Objednatele po dohodě
s Objednatelem jedenkrát za rok.

c) odbornou poradenskou, organizační a konzultační činnost pro Objednatele, školení
zaměstnanců v oblasti první pomoci a ochrany zdraví při práci, včetně základních aspektů
hygieny práce; tato činnost bude prováděna na základě konkrétního požadavku Objednatele;

Osoby oprávněné jednat za Poskytovatele po stránce věcné náplně:
Jméno:

Telefon: 

Email: 

Poskytovatel se zavazuje zajistit provádění všech úkonů PLS pouze lékaři a ostatními osobami,
splňujícími požadované kvalifikační předpoklady, dle platných právních předpisů.
Preventivní prohlídky zaměstnanců Objednatele budou poskytovány po předchozím objednání
(telefonicky nebo emailem) v pracovních dnech v ordinacích'Poskytovatele na základě žádosti
Objednatele. Kontaktní údaje spolu se seznamem zdravotnických zařízení, ordinací, lékařů
a ordinačních hodin jsou uvedeny v příloze 6. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.
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3. 6. Ostatní činnosti tvořící součást PLS budou poskytovány operativně po dohodě s Objednatelem.
3. 7. Poskytovatel je povinen v případě nepřítomnosti lékaře určeného k zajištění PLS pro Objednatele

zajistit výkon PLS jiným svým odborným pracovníkem.

3. 8. Poskytovatel má povinnost v případě potřeby provést vyšetření nad rámec standardního rozsahu
prohlídky, pokud je to nezbytně nutné pro vydání posudkového závěru. Před provedením
takového Vyšetření bude Poskytovatel telefonicky kontaktovat zástupce Objednatele. Takové
vyšetření bude hrazeno dle platného ceníku přílohy č. 2 této smlouvy.

3. 9. Poskytovatel seznámí posuzovaného zaměstnance se závěry, vyplývajícími z lékařské
preventivní prohlídky, a předá mu proti podpisu lékařský posudek o posouzení zdravotní
způsobilosti k práci.

3. 10. V případě negativního posudkového závěru, vylučujícího další výkon příslušné práce
zaměstnancem, bude Poskytovatel neprodleně informovat zástupce Objednatele uvedeného
v článku 4 odst. 4.6 telefonicky nebo emailem. To se netýká posouzení uchazeče o zaměstnání
ani výstupních prohlídek.

3. 11. Poskytovatel bude neprodleně telefonicky a následně písemně informovat Objednatele
o závadách, které zjistil na jeho pracovišti při činnosti uvedené v odst. 3. 2. b) tohoto článku.

3. 12. Poskytovatel se zavazuje vést řádným způsobem zdravotnickou dokumentaci o zajišťované
Pracovnělékařské službě, ve které budou uvedeny závěry požadovaných lékařských prohlídek
s přihlédnutím na výkon pracovní činnosti.

3. 13. Lékař PLS do zdravotnické dokumentace uvede dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti
k práci.

3. 14. Poskytovatel bude v rámci dohodnutého rozsahu součástí zdravotních služeb spolupracovat
s jednotlivými odbornými útvary Objednatele.

3. 15. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví a které
jsou předmětem obchodního tajemství Objednatele.

3. 16. Poskytovatel poskytne zaměstnancům Objednatele první pomoc, pokud tuto první pomoc nelze
poskytnout efektivněji, účelnějinebo rychleji standardními prostředky systému první pomoci (RZP
- rychlá záchranná pomoc LSPP - lékařská služba první pomoci). Poskytovatel zabezpečí
poskytování uvedené první pomoci v ordinacích a v ordinačních hodinách praktických lékařů PLS
uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.

3. 17 Veškeré písemnosti obsahující os. údaje zaměstnanců Objednatele a určené pro Objednatele
bude Poskytovatel zasílat do vlastních rukou pověřeného zástupce Objednatele, uvedeného v či.
4 odst. 4.6.

Článek 4.
Závazky Objednatele

4. 1 Objednatel se zavazuje, že k preventivním prohlídkám bude vysílat zaměstnance (uchazeče
o zaměstnání) prostřednictvím pověřeného zástupce Objednatele, uvedeného v článku 4 odst.
4. 6. Ten zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) vybaví řádně vyplněnou žádostí, jejíž vzor je
přílohou č. 1 této smlouvy. Na všechny druhy prohlídek budou zaměstnanci odesíláni po
předchozím objednání. Osoby, u nichž je požadováno vyšetření dle § 87a zákona č. 361/2000
Sb., v platném znění, vyhl. 101/1995 Sb. nebo rozhodnutím Orgánu Ochrany Veřejného Zdraví
(OOVZ), jsou povinny při objednávání a tuto skutečnost upozornit, aby objednávající zdravotnický
personál mohl včas zajistit např. odborné vyšetření dopravně-psychologické. S výsledky těchto
vyšetření bude zaměstnanec objednán k závěrečnému celkovému posouzení posuzujícím
lékařem.

4. 2. Objednatel se zavazuje zajistit, že se zaměstnanci (uchazeči o zaměstnáni'), které bude odesílat
na prohlídky, k prohlídce dostaví s výpisem ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího
praktického lékaře, v opačném případě posuzující lékař není povinen vykonat prohlídku. Hrazení
případných nákladů spojených s tímto výpisem není předmětem této smlouvy. V případě, že
zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání je registrován u praktického lékaře Poskytovatele, není
výpis ze zdravotnické dokumentace Poskytovatelem vyžadován.
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4. 3. Objednatel se zavazuje, že do jednoho měsíce od podepsání této smlouvy předá koordinujícímu
lékaři Poskytovatele uvedenému v či. 3, odst. 3. 3.:

• seznam zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání a seznam pracovišť, na kterých ke vzniku
nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání došlo

• kopie pravomocných rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví o zařazení prací do
kategorie rizika a seznam zaměstnanců vykonávajících rizikové práce.

4. 4. Objednatel do konce každého kalendářního roku předloží Poskytovateli případnou aktualizaci
rizikových prací spolu se seznamem zaměstnanců vykonávajících rizikové práce.

4. 5. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při výkonu Pracovnělékařských služeb
a za tím účelem zejména

• poskytnout Poskytovateli veškeré aktualizované informace o technologii, o povaze práce,
pracovních podmínkách a povaze škodlivin v pracovním procesu,

• informovat Poskytovatele o všech známých i podezřelých skutečnostech, týkajících se ochrany
zdraví při práci, o všech platných vnitropodnikových předpisech a opatřeních, a o jejich
změnách, týkajících se poskytování PLS a posuzování zdravotní' způsobilosti k práci a dále
o všech skutečnostech, o kterých se dá důvodně předpokládat, že mají nebo mohou mít vliv na
zdravotní stav zaměstnanců Objednatele.

4.6. Osoby oprávněné jednat za Objednatele po stránce věcné náplně:
Jméno:

Mobil: 

Email:

4. 7. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli způsobem uvedeným v či. 5 této smlouvy včas
jednotlivé pravidelné platby za smlouvou dohodnuté součásti PLS.

4. 8. Objednatel uhradí Poskytovateli zvlášť prokazatelné a účelné náklady, které mu mohou vzniknout
v souvislosti s prováděním Pracovnělékařských služeb dle této smlouvy, zejména:
a) platby za odborná vyšetření, provedená jinými zdravotnickými zařízeními k nimž byl
zaměstnanec se souhlasem Objednatele v rámci prohlídek PLS vyslán - tyto prohlídky
objednává a hradí Poskytovatel, přičemž provede následné přeúčtování Objednateli,
b) náklady spojené s doplňujícím měřením, vyžádaným odborným šetřením a expertizami
nezbytnými pro činnosti v zájmu Objednatele, pokud je po dohodě s Objednatelem zajistil
a uhradil Poskytovatel.

4. 9. Objednatel umožní přístup na svá pracoviště lékaři a odborným pracovníkům Poskytovatele
v doprovodu osoby pověřené Objednatelem za účelem kontroly pracovního prostředí (vždy však
po vzájemné dohodě) a pracovních podmínek ve vztahu k ochraně zdraví zaměstnanců a podá
lékaři Poskytovatele informace k tomu potřebné.

4. 10. Objednatel bude lékaře PLS písemně informovat v souladu s právními předpisy o pracovní
neschopnosti svého zaměstnance delší než 2 měsíce, který je v kurativní péči jiného ošetřujícího
lékaře 'tak, aby před jeho opětovným zařazením na původní pracovní místo mohla být
v odůvodněných případech eventuálně přehodnocena jeho zdravotní způsobilost k práci.

Článek 5.
Platební podmínky

5. 1. Poskytování Pracovnělékařských služeb je hrazeno přímou úhradou Objednatele dle platného
ceníku Poskytovatele.
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5.2. Ostatní činnosti tvořící náplň PLS podle článku 3. odst. 3. 2 bude Objednatel hradit Poskytovateli
dle platného ceníku Poskytovatele.

5. 3. Ceník je nedílnou součástí této smlouvy pod označením Příloha č. 2. Ceny uvedené v ceníku jsou
uvedeny bez DPH. Při fakturaci bude uplatněno DPH podle platné právní úpravy.

5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny ceny v důsledku změn obecně platných právních
předpisů. Případná nová cena bude aktualizována dodatkem k této smlouvě po podpisu obou
smluvních stran.

5. 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen v důsledku inflace a Objednatel se zavazuje na takto
upravenou cenu přistoupit. Ceny uvedené v ceníku výkonů (Příloha č. 2) tak mohou být
každoročně upravovány s účinností od prvního ledna příslušného kalendářního roku, a to
dosaženým indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za období, které uplynuto od
poslední takové změny. Rozhodujícím údajem pro úpravu výše cen je míra inflace v procentech
vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI - Consumer Price Index)za
předmětné období, uvedená ve výpisu ze statistického zjišťování CSU. Kalkulaci inflačního
zvýšení cen Poskytovatel písemně oznámí Objednateli nejpozději s doručením prvního daňového
dokladu, který bude inflační změnu reflektovat.

5. 6. Poskytovatelem bude vystavena Objednateli do 15 dnů po uplynutí každého měsíce faktura,
přílohou které bude přehled provedených prohlídek ukončených ve fakturovaném období. Roční
paušální poplatek za organizační a odbornou poradenskou činnost dle článku 3, odst. 3. 2 písm. c)
bude Poskytovatel fakturovat v alikvótnf části výše uvedeného ročního paušálního poplatku a to
do 15 dnů od podpisu smlouvy a následně v dalších letech vždy k 15. 1. příslušného kalendářního
roku. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle úst. §28, odst. 2 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. 7. Splatnost faktury je 14 dni' od data vystavení Poskytovatelem. Rozhodující je bankovní spojení
uvedené na faktuře. Závazek k úhradě je splněn dnem připsání peněžních prostředků na účet
Poskytovatele.

5. 8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení ve
výěi 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení, a to ode dne následujícího po dni
splatnosti.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

6. 1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Objednatel i Poskytovatel ji mohou vypovědět písemně
a to v 3 měsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního
měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

6.2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní
strana obdrží pojednám výtisku.

6. 3. Změny či doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou
smluvních stran, a to číslovanými dodatky.

Práva a povinnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy
českého právního řádu.

6.4. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane ve vztahu
smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto ustanovení
neplatnost ani neúčinnost této smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, pokud
lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto
neplatnosti či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli
z nich takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které
bude nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního neplatného či neúčinného ustanovení.

6. 5. Smluvní strany sjednávají, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy dochází k nahrazení všech
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6. 6.

6. 7.

6. 8.

takových dřívějších ujednání mezi smluvními stranami, která se týkají poskytování PLS mezi
Poskytovatelem a Objednatelem.

Přílohy 6. 1 až 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

• Příloha č. 1 -Vzor žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci

• Příloha č. '2 - Ceník výkonů

• Příloha č. 3 - Kontaktní údaje, seznam ordinací, lékařů a ordinaéních hodin

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy stvrzují svým podpisem.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
1. 10. 2012.

V Praze dne ? 9- 2012 V Praze dne /1. ̂ '^I^J

Za Objed el Za Poskytovatele:

^1 \
Mgr. Roman Si ut

Generální ins ekt r Dl

MUDr. Michal Bednář, MBA

předseda představenstva

r

esnov o

.

V O 00 Praha •
""O:7500956,

Q

Mgr. Vi o Szab', MBA
místopře s a představenstva

-íffT5'
,,^43^—
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ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Zaměstnavatel (razítko)

Posuzuj ícímulékaři/lékařceMUDr.... ................ .. .....................v

ŽÁDÁME O PROVEDENI

samostatného lékařského vyšetření dle § 94 zákoníku práce
lékařského vyšetření mladistvých dle § 247 zákoníku práce
následné lékařské preventivní prohlídky dle § 84 odst. l) písm. v) zákona 6. 258/2000 Sb.

vstupní || pravidelné |] mimořádné || výstupní preventivní lékařské prohlídky

a vydání posudku o zdravotní způsobilosti

.zdrav, pojišťovna.pana/paní.......................................................rodné č.
který/á/ vykonává* - má vykonávat* pracovní činnost/činnosti

zařazenou/zařazené dle:

§ l odst. l a) vyhl. 101/1995 Sb. - řízeni drážního vozidla

§ 2 pism. a) vyhl. 101/1995 Sb. - přímé zabezpečování obsluhy dráhy a drážní dopravy

§ 2 písm. b) bod l vyhl. 101/1995 Sb. - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu

§ 2 písm. b) bod 2 vyhl. 101/1995 Sb. - revize, prohlídky, zkoušky určených technických zařízeni

§ 87 zákona č. 361/2000 Sb.,v platném znění - řidič motorového vozidla na pozemních komunikacích

§ 87a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění - řidič motorového vozidla na pozemních komunikacích

§ 19 zákona č. 258/2000 Sb. - činnosti epidemiologicky závažné

vyhl. MD č. 224/1995 Sb. - způsobilost k vedení a obsluze plavidel

směrnic č. 49/1967 Věstníku MZ, v platném znění

§ 12 - práce v orgánem ochrany veřejného zdraví vyhlášeném riziku výsledné kategorie 2B^\3

faktory.

§ 13 - činnosti, které mohou ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva

§ 14 - hasič, práce ve výškách nad 10 m, záchranář

§ 15 - ostatní, jinde nezařazení

Důvod mimořádné prohlídky:

Další údaje a informace pro posuzujícího lékaře:

.dne
*Nehodíci se škrtněte podpis osoby oprávněné k vyžádání posudku

Zaškrtnutím kh'žkem(|Xj) označte zařazení uváděné pracovní činnosti do příslušné skupiny
(při kumulované funkci lze označit i více předpisů, podle kterých je prohlídka požadována)
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Příloha č. 2 - Ceník výkonů 2011

Dopravní zdravotnictví a.s.
ciiT.sk-tiyu.ríysEi

Právntyředgfe, tyiEJXONÍdipÍ a cena záfela<jn3w wš<?tyeniJS&a«,<^mim lékareii^
Vyhláška č. 101/1995 Sb SI odst. 1a - osoby řfdlcf drážní vozidlo
Vstupní prohlfdka

Pravidelná prohlídka

Mimořádná prohlfdka zdravotnf

Mimořádná prohlídka nezdravotni

Výstupní prohlídka
Vyhláika i. 101/1995 Sb S2a - osoby přímo ň-dfcf a zabezpeíujfcf dopravu
Vstupní prohMdka

Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohHdka zdravotní

Mimořádná prohUdka nezdravotnf

Výstupní prohlídka

Vyhláška č. 101/1995 Sb S2 b1 - vstup bez dozoru na provozovanou dopravní cestu

Vstupní prohKdka
Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohlfdka zdravotní

Mimořádná prohlídka nezdravotnf

Výstupní prohlídka

Vyhláška C. 101/1995 Sb S2 b2 - osoby provádějfci revize, zkouSky, prohtfdky určených technických zaňzent
Vstupní prohlídka

Pravidelná prohlfdka

Mimořádná prohlfdka zdravotní

Mimořádná prohlfdka nezdravotnf

Výstupní prohlídka

Směrnice MZ i. 49/1967 - S11 - činnosti epfdemfologicky závažné
Určuje OOVZ

Směrnice MZ i. 49/1967 - S12 - osoby vykonávajíce rizikové práce
Vstupní prohlídka

Pravidelná prohlídka

Mimořádná prohlfdka zdravotni

Mimořádná prohlídka nezdravotef

Výstupní prohlídka

Směrnice MZ c. 49/1967 - SI 3 - činnost, které mohou ohrozit zdrávi spokupracovniků nebo obyvatelstva

Vstupní prohlídka
Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohlídka zdravotní

Mimořádná prohlídka nezdravotnf

Výstupnf prohlidka

Směrnice MZ č. 49/1967 - SI 4 - osoby pracujíce ve výškách nad 10 m

Vstupní prohtfdka

Pravidelná prohlídka

Mimořádná prohlfdka zdravotni

Mimořádná prohlídka nezdravotni

Výstupní prohlídka
Směrnice MZ c. 49/1967 - S15 - řadové prohlídky u ostatních osob

Vstupní prohlfdka

Pravidelná prohlídka
Zákon C. 361/2000 Sb. (Silniční zákon)- 887

Vstupní prohlídka

Pravidelná prohlídka
Zákon č. 361/2000 Sb. (Sflničnf zákon) - 587a - řidiei skupiny C,CE, D, DE - nad 7, St.

Vstupní prohlfdka

Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) - 594 - osoby pracujfcf v noc)
Pravidelná prohlídka

Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) - S247 - mladistvý
Pravidelná prohlídka

Nektinická činnost

Ročnf paušální poplatek za organfzačnf a odbornou poradenskou činnost
Kategorizace práce a její aktualizace (1 pracovní pozice)
Dohlfdka pracovStě (cena za 1 pracoviště)

Doprava lékaře nebo Jiného zdrav. pracovnika 1 hodina na cestě

Admlnfstrativnf poplatky: Vydáni dalšího posudku, posuzováni vice než jedné práč. činnosti., výpis ze zdravotní
dokumentace, výpis pro pojišťovnu

Cenikplatsiy
WiQSJBf»mi2

Cena ba DPH

759,00 Kí

759,00 Ke

759,00 Kč

759, 00 Ke

759.00 KS

759,00 Kč

759,00 Kč

759,00 Kč

759,00 KČ

759,00 Kč

759,00 Ki

759,00 Kč
759,00 Kč

759,00 Kč

759,00 Kž

759,00 Kč
759,00 Kč

759, 00 Kč

759,00 Kč

759,00 KČ

759,00 Kí

759,00 Kč

759,00 Kč

759,00 Kč

759,00 Kč

500,00 KE

500,00 Ke

500,00 Kč

500,00 Kč

500,00

500,00 Kč

500 00 Kč
500,00

500,00 Kč

500,00 K£

500,00 Kč

500,00 Kč

759,00 Kč

759, 00 Kť

759,00 KČ

500,00 Kč

500,00 Kí

16 000 Kč

800 Ke

300 Kč

300 Kč

200 Kí

Ostatní odborná, laboratorní a přfstrojová vyšetřeni se vykazuif kódy platného seznamu zdravotnfch výkonů -
Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb. V platném znění (tzv. Sazebník výkonů) a cena bodu se stanovuje 1,30KÍ



Kontaktní seznam lékařů a ordinačních hodin DZ a.s.

Nemocnice s poliklinikou Praha Italská, Italská 560/37, 121 43 Praha 2

Praktický lékař

Recepce -
objednáváni k prohlídkám PLS

MUDr. Jana Novotná - vedoucí lékař

MUDr. Michaela Tomšovská

MUDr. Vladimír Januška

MUDr. Anna Růžičkova

MUDr. Maria Mamirová

MUDr. Magda Křenková

Olga Janovská

Ambulance
Dveře 6. Telefon

165

173

174

173
174

175

168

221 087111
221 087180

221 087 165

221 087 173

221 087 174

221087173
221087174

221 087 175

221 087 168

221 087 167

E-mail

praktikpha@dzas.cz
řece ce dzas. cz

'ana.novotna dzas.cz

michaela.tomsovska dzas.cz

Vladimír.'anuska dzas.cz

anna.růžičková dzas.cz

maria.mamirova dzas.cz

má da. krenkova dzas.cz

ol a. 'anovska dzas.cz

Pondělí Úterý

07:00-19:00 07:00-19:00

07:15-15:15 07:15-15:15

neordinuje 07:00-15:00

07:00-15:00 07:00-15:30

07:30-16:15 07:30-15:00
173 (174)

07:00-15:00 07:00-15:00

07:00-15:00 07:00-15:30

07:00-16:00 ii

Ordinační hodiny

Středa

07:00-19:00

07:15-15:45

07:00-15:00

07:00-15:00

neordinuje

07:00-15:00

07:00-15:00

13:00-19:00

Čtvrtek

07:00-19:00

07:15-15:15

07:00-15:00

07:00-15:00

neordinuje

07:00-15:30

07:00-15:00

08:30-15:30

Pátek

07:00-19:00

07:15-15:45

neordinuje

07:00-14:30

07:30-15:00

07:00-14:30

07:00-14:30

08:30-15:00

Poliklinika Plzeň, Švihovská 14, 301 00 Plzeň

Praktický lékař

MUDr. Bambas Jaroslav

MUDr. Tomášková Aneta

MUDr. Bočková Petra

MUDr. Jančařiková Dana

MUDr. Bructnová Monika

MUDr. Červená Hana

MUDr. Beneš Luboš

MUDr. Hlávková Anna

MUDr. Němcová Helena - vedoucí lékař

MUDr. Vozka Petr

Ambulance ^^

525

213

310

214

308

402

524

522

Telefon

972 523 267

972523217

972 523 233

972 523 251

972 523 293

972 523 238

377 537 265

972 523 249

972 523 250

972523219

E-mait

helena. němcova dzas.cz

Pondělí

07:15-13:00

07:15-11:00
11:30-14:45

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-12:00
12:30-14:45

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-11:30
12:00-14:45

08:00-13:00
14:00-18:00

07:15-11:30
12:00-14:45

07:30-13:00
15:00-18:00

07:15-13:00
15:00-18:00

Ordinační hodiny

Otěry Středa Čtvrtek

07:15-10:30 07:15-11:30 07:15-11:30
11:00-14:45 12:00-14:45 12:00-14:45

07:15-11:00 07:15-11:00 07:15-12:00
11:30-14:45 11:30-14:45 14:00-18:00

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-12:00
12:30-14:45

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-11:30
13:30-18:00

07:00-11:30
12:00-13:30

07:15-11:30
12:00-14:45

07:30-11:30
12:00-15:00

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-12:00
14:00-18:00

07:15-12:00
12:30-14:45

07:15-11:30
13:30-18:00

07:15-11:30
12:00-14:45

07:00-^3:00
13:30-15:00

07:15-11:30
12:00-14:45

07:30-11:30
12:00-15:00

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-12:00
14:00-18:00

07:15-11:30
12:00-14:45

07:15-11:30
12:00-14:45

07:00-13:00
13:30-15:00

07:15-12:00
14:00-18:00

07:30-11:30
12:00-15:00

07:15-11:30
12:00-14:45

Pátek

07:15-11:30
12:00-13:15

07:15-11:00
11:30-13:15

07:15-11:30
12:00-13:15

07:15-12:00
12:30-13:15

07:15-11:30
12:00-13:15

07:15-11:30
12:00-13:15

07:00-13:00
13:30-15:00

07:15-11:30
12:00-13:15

07:30-11:30
12:00-13:30

07:15-11:30
12:00-13:15
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Praktický lékař

MUDr. Hana Černochová

MUDr. Jana Fafejtová

MUDr. Martin Maryška

MUDr. Josef Luětický

MUDr. Hana Koryéanová - vedoucí lékař

Ambulance

Poliklinika Olomouc,

Dveře 6. Telefon

972 748 547/569

108 972748164/526

111 972748189/538

102 972748125/546

112 972748596

Poliklinika Přerov, Velké Novosady 648/8, 750 02 Přerov

MUDr. Juraj Brešťanský

MUDr. Renata Lubicová

MUDr. Zuzana Chválová

MUDr. Tomáš Maékulík

Přerov

Přerov

Přerov

Přerov

022

018

126

581 274 206
972 734 247

581 274 208
972 734 241

581 274 203

017 581 274 207

Jeremenkova 1056/40, 772 52 Olomouc

E-mail
Pondělí

hana. cernochova dzas. cz 09:00-18:00

ana. fafe'tova dzas. cz 07:30-15:00

martin. ma ská dzas. cz 09:00-18:00

'osef. lustjck dzas. cz 06:30-15:15

hana. ko canova dzas. cz 07:15-16:00

'ura'. brestansk dzas.cz

renata.lubicova dzas.cz

zuzana.chvalova dzas.cz

tomáš, maskulik dzas. cz

Ordinační' hodiny

Utery Středa Čtvrtek

06:45-13:15 06:45-14:45 06:45-15:15

07:30-14:30 08:30-18:00 07:00-14:30

06:30-12:00 06:30-15:00 06:30-14:00

06:30-14:30 11:00-18:00 06:30-14:15

07:15-15:00 07:15-15:00 07:15-15:00

11:00-12:00
(neklinická

činnost) 12:00
18:00

07:00-12:30
13:00-13:30
13:30-15:00
(nekl. činnost)

07:30-12:00
12:30-14:00

(pro obj.)
14:00-15:30
(nekl. činnost)

07:15-12:00
12:30-14:15

07:00-10:00
(PLS)

10:00-13:00
13:30-14:30
(nekl. činnost)

07:00-12:30
13:00-13:30
13:30-15:00
(pro zvané)

07:30-12:00
12:30-14:00

(pro obj.)
14:00-15:30
(nekl. činnost)

09:00-12:00
(nekl. činnost)

12:30-18:00

07:00-10:00
(PLS)

10:00-13:00
13:30-14:30
(nekl. činnost)

12:00-18:00

07:00-13:00
13:30-14:30
(neklinická

činnost)

07:00-12:00
13:00-13:30
13:30-14:30
(pro zvané)

07:30-12:00

(PLS) 12:30 io:30-11:30

Sis ̂ ^
(nekl. činnost)

07:15-12:00
12:30-14:15
(nekl. činnost)

07:15-12:00
(PLS, jen

akutní případy)

12:30-14:45
(PLS, jen

akutní případy)

Pátek

06:45-11:45

07:00-13:00

06:30-12:30

06:30-12:00

7:15-13:45

07:00-13:00
13:30-14:30
(neklinická

činnost)

07:00-12:30
13:00-13:30
13:30-14:30
(nekl. éinnost)

07:30-12:00
12:30-14:00

(pro obj.)
14:00-14:30
(nekl. činnost)

07:15-12:00
12:30-14:15

Praktický lékař

Recepce

Objednáváni k prohlídkám PLS

MUDr. Korycanská Miroslava

MUDr. Kličková Martina

MUDr. Slavíčkova Helena

Ambulance

Poliklinika Ostrava, Spálová 7, 702 00 Ostrava-Pnvoz

Dveře 6. Telefon

596 101 608

972 762 502

972 762 503

972 762 671

E-mail

'ana.hamova dzas.cz

ostrava dzas.cz

miroslava.ko canska dzas.cz

martina.klickova dzas.cz

helena.slavickova dzas.cz

Poliklinika Ostrava, Tyršova 496/36, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Pondělí Utery

Ordma6nf hodiny

Středa Čtvrtek

09:30-14:00 06:30-11:30 06:30-11:30 06:30-11:30

14:30-18:00 12:00-13:45 12:00-13:45 12:00-13:45

Pátek

06:30-11:30

10:00-15:00 06:4511:30 06:45-11:30 06:45-11:30 06:45-11:30
15:30-18:00 12:00-14:00 12:00-14:30 12:00-14:00 12:00-12:45

06:45-11:30 06:45-11:30 06:4-11:30 06:4511:30

12:00-14:15 12:00-14:15 12:00-14:45 12:00-14:15 06:4511:30
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MUDr. Kudela Radim IV

MUDr. Ehrenbergerová Marcela V

MUDr. Střídová Šárka ORL

972760605 radim. kudela dzas.cz

972 760 674 marcela.ehrenber erova dzas.cz

596 101 655 sarka.stridova dzas.cz

Mgr. Kobělková Hana PSYCH 596 101 675 hana. kobelkova dzas. cz

Poliklinika Ostrava, Ordinace Martinov, Martinovská 3244, 723 00 Ostrava - Martinov

MUDr. Walderová Marie Martinov 972762502 miroslava.ko canska dzas.cz

Poliklinika Ostrava, Ordinace Bohumín, Nádražní 282, 735 81 Bohumín

MUDr. Raduilská Jarmila Bohumín l. 972756410 armila. raduilska dzas.cz

MUDr. Miklik Jaromír Bohumín II. 972756410 aromir.miklik dzas.cz

Poliklinika Ostrava, Ordinace Český Těšín, Nádražní 70, 737 01 Český Těšín

MUDr. Machander František Český Těšín 972754479 frantisek. machander dzas. cz

neordinuje
07:30-11:30 07:30-11:30 07:30-11:30
12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30 neordinuje

06:45-11:00 06:45-11:00 10:45-12:00 06:45-11:00
11:30-14:00 11:30-14:15 12:00-18:00 11:30-14:00 06:45-1"l:3°
07:15-11:30
12:00-14:30

07:45-11:30
12:00-15:00

07:15-11:30
12:00-14:30

07:45-11:30
12:00-15:00

07:15-11:30
12:00-13:45

07:45-11:30
12:00-15:00

07:15-11:30
12:00-14:30

07:45-11:30
12:00-15:00

07:15-11:30
12:0014:00

neordinuje

06:45-11:30 06:45-11:30 10:45-14:00 06:45-11:30 06:45-11:30
12:00-15:00 12:00-14:00 14:30-18:00 12:00-14:00 12:00-13:00

07:30-11:30
09:30-14:00 07:30-1:30 07:30-11:30 07:30-11:30
14:30-18:00 12:00-14:30 12:00-14:30 12:00-14:30

10:00-13:00 07:00-11:30 07:00-11:30 07:00-11:30
13:30-18:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:6o-14:66 07:00-11:3°

06:45-11:00 06:45-11:00 6:45-11:00 10:15-14:00 06:45-11:00
11:30-14:45 11:30-14:45 11:30-13:45 14:30-18:00 11:30-13:00
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