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Smlouva  
 
 

Smlouva o poskytování pracovn ělékařských služeb č. XXX/2013/OVV 
 
uzavřená podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 
 
(dále jen „smlouva“) 
 
Smluvní strany 
 
Statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Moravská Ostrava a P řívoz 
Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava 
zastoupené Ing. Jiřím Havlíčkem, starostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

 
 
IČ:    00845451 
DIČ:    CZ00845451  
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  923761/0100  
VS: 

 
 
dále jen „objednatel“  
  
a 
 
(identifikace dodavatele) 
 

 
IČ:     
Peněžní ústav:    
Číslo účtu:    
VS: 
 

 
dále jen „poskytovatel“ 
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Obsah smlouvy 
 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 
realizaci smluveného předmětu plnění, kterým je poskytování pracovnělékařských služeb 
poskytovatelem pro zaměstnance objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Účelem této smlouvy je zajištění plnění povinností objednatele k zajištění ochrany zdraví 
jeho zaměstnanců, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů a zabezpečit 
zaměstnancům objednatele nezbytnou pracovnělékařskou prevenci zaměřenou na ochranu 
jejich zdraví 
před nemocemi z povolání a jiným poškozováním zdraví v důsledku výkonu práce a 
prevenci úrazů. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn dle zvláštních právních předpisů poskytovat 
pracovnělékařské služby. 

 

čl. II.  
Rozsah poskytování pracovn ělékařských služeb 

1. Obsah a rozsah pracovnělékařských služeb je v době uzavření této smlouvy vymezen zejm. 
zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů 
a dalšími právními předpisy vydanými k jeho provedení. Poskytovatel je povinen dodržovat 
při poskytování pracovnělékařských služeb veškeré obecně závazné právní předpisy, které 
se k této činnosti vztahují, zejm. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a plnit povinnosti dle § 57 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zaměstnanci objednatele, kterým má být na základě této smlouvy poskytována 
pracovnělékařská péče, jsou ke dni uzavření této smlouvy zařazeni dle vykonávaných prací 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na náročnost vykonávaných 
prací do kategorie I. a II. 

3. Poskytovatel je při plnění této smlouvy povinen zajistit pro objednatele zejména: 
- hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání 

v rozsahu právní úpravy včetně vystavování lékařských posudků o zdravotní 
způsobilosti k práci, 

- poskytování poradenství v celém rozsahu činností plynoucích z právní úpravy 
v průběhu každého kalendářního roku po dohodě s objednatelem, včetně provádění 
školení zaměstnanců určených objednatelem v první pomoci ve frekvenci 1 x ročně a 
zpracování návrhu vybavení lékárničky první pomoci pro objednatele, 

- výkon dohledu v celém rozsahu činností plynoucích z právní úpravy ve frekvenci 
min. 1x ročně, nebude-li dohodnuto jinak, 

- další činnosti: 
- poskytnutí první pomoci v případě nouze, 
- posuzování dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců při ošetření v rámci 

předlékařské první pomoci. 
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4. Objednatel je povinen zejména: 
- poskytnout poskytovateli součinnost potřebnou pro řádné a úplné plnění povinností 

vyplývajících z této smlouvy, 
- umožnit poskytovateli vstup na všechna svá pracoviště za účelem kontroly pracovního 

prostředí a pracovních podmínek ve vztahu k ochraně zdraví zaměstnanců, 
- sdělit poskytovateli všechny informace a skutečnosti potřebné k výkonu pracovnělékařské 

péče pro objednatele, 
- předat poskytovateli jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou dle platné právní úpravy 

povinni podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, s uvedeným druhem pracovní činnosti 
a údaje o pracovišti zaměstnanců a tento průběžně aktualizovat, 

- aktualizovat seznam pracovišť dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. 
5. Pracovnělékařské služby budou poskytovány zaměstnancům objednatele zařazeným do 

Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří pracují na pracovištích, jejichž 
seznam bude poskytovateli předložen bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. 

6. Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců budou prováděny na základě písemné žádosti 
objednatele  

 
v ordinaci ……… (doplní poskytovatel) 
 
(případná jména zaměstnanců, prostřednictvím kterých bude závazek poskytovatele plněn) 
 
v pracovních dnech v ordinační době ……(doplní poskytovatel) 
 
Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy platný provozní řád výše 
uvedeného pracoviště (ordinace), který je potvrzen rozhodnutím příslušného orgánu veřejného 
zdraví. Na žádost objednatele je poskytovatel povinen tento provozní řád objednateli k nahlédnutí 
bez zbytečného odkladu předložit. 
 
Poskytovatel se zavazuje provést objednatelem vyžádanou pracovnělékařskou prohlídku v rámci 
výše uvedené ordinační doby bez zbytečného prodlení, nejpozději do 2 pracovních dnů od sdělení 
požadavku objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

7. V době nepřítomnosti poskytovatele je poskytovatel povinen zajistit za sebe zástup a o 
tomto objednatele včas a úplně informovat. Zástupce poskytovatele je povinen poskytovat 
objednateli pracovnělékařské služby ve stejné kvalitě a za srovnatelných podmínek, jaké 
jsou dohodnuty v této smlouvě. Za dodržení této povinnosti odpovídá poskytovatel. 

 
čl. III. 
Cena a platební podmínky  

1. Z veřejného zdravotního pojištění zaměstnanců jsou hrazeny výkony poskytovatele podle § 
58 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Ostatní výkony poskytovatele budou objednatelem hrazeny dle domluvy smluvních stran 
takto: 

- cena za provedení jedné pracovnělékařské prohlídky se dohodou smluvních stran stanovuje 
na částku 

- vstupní prohlídka (stanoví poskytovatel) Kč / prohlídka ,  
- periodická prohlídka (stanoví poskytovatel) Kč / prohlídka , 
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- mimořádná prohlídka (stanoví poskytovatel) Kč / prohlídka , 
- výstupní prohlídka (stanoví poskytovatel) Kč / prohlídka , 
- cena za činnosti poskytovatele provedené v rámci poskytování poradenství, výkonu dohledu, 

jakož i cena za veškeré další činnosti provedené poskytovatelem pro objednatele dle 
vzájemné dohody během 1 kalendářního roku se dohodou smluvních stran stanovuje 
paušálně na částku (stanoví poskytovatel) Kč / kalendá řní rok .  

3. Cena za provedené pracovnělékařské prohlídky bude poskytovatelem objednateli 
fakturována čtvrtletně, vždy do 15-ti dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. Přílohou každé 
jednotlivé faktury bude rozpis provedených pracovnělékařských prohlídek v daném čtvrtletí. 

4. Paušální cena za poradenskou činnost, dohled a další činnosti dle této smlouvy bude 
objednateli poskytovatelem fakturována ve dvou splátkách, a to po uplynutí 2. a 4. 
kalendářního čtvrtletí příslušného kalendářního roku, a to vždy do 15-ti dnů po uplynutí 
příslušného kalendářního čtvrtletí. Přílohou každé jednotlivé faktury bude seznam úkonů 
učiněných v rámci poradenské činnosti, dohledu a dalších činností pro objednatele. Za 
kalendářní rok, ve kterém se tato smlouva uzavírá, náleží poskytovateli alikvotní část této 
odměny. 

5. Objednatel dále uhradí poskytovateli náklady, které mu vzniknou v souvislosti 
s poskytováním pracovnělékařských služeb z titulu plateb za odborná vyšetření provedená 
jinými zdravotnickými zařízeními (pokud tyto nejsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění), k nimž byl zaměstnanec objednatele v rámci pracovnělékařské péče vyslán a 
které objednal 
a uhradil po dohodě s objednatelem poskytovatel. Poskytovatel provede následné 
přeúčtování takovýchto plateb objednateli v rámci fakturace dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. K faktuře budou přiloženy fotokopie účtů prokazující cenu odborného vyšetření. 

6. Splatnost jednotlivých faktur se dohodou smluvních stran stanovuje na 14 kalendářních dnů 
od doručení faktury objednateli. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou předepsanou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Od doby odeslání chybné 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

1.  

čl. IV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že poskytovatel neprovede objednatelem řádně vyžádanou 
pracovnělékařskou prohlídku v nejzazším termínu stanoveném v čl. II odst. 6 této 
smlouvy, popř. neprovede-li poskytovatel objednatelem řádně vyžádanou 
pracovnělékařskou prohlídku v termínu poskytovatelem potvrzeném, je poskytovatel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý pracovní den 
prodlení s jejím provedením. Poskytovatel se této povinnosti zprostí prokáže-li, že 
prodlení vzniklo z objektivních příčin zcela nezávisle na jeho zavinění. Pracovním 
dnem se rozumí pondělí až pátek vyjma státních svátků. 

2. V případě porušení povinnosti poskytovatele předložit poskytovateli na jeho žádost 
platný provozní řád (čl. II. odst. 6 této smlouvy), je poskytovatel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ. 
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3. V případě porušení povinnosti poskytovatele zajistit za sebe v době nepřítomnosti 
zástup či informovat objednatele včas o tom, kdo jej v době jeho nepřítomnosti 
zastupuje (čl. II odst. 7), je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

4. V případě prodlení objednatele s úhradou dohodnuté ceny je objednatel povinen 
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky. 

5. Výše dohodnuté smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody způsobenou 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

 
čl. V. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 26. 4. 2013 na dobu neurčitou. 
2. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran. 
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta 
činí 3 měsíce a začíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinnosti 
poskytovatele mít platný provozní řád (čl. II odst. 6 této smlouvy). 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení poskytovatele delším 
jednoho kalendářního týdne se zajištěním zástupu v době jeho nepřítomnosti dle čl. II odst. 7 
této smlouvy. 

6. Tato smlouva zaniká v případě, že poskytovatel ztratí oprávnění k podnikání ve vztahu 
k plnění dle této smlouvy. 

 
čl. VI. 
Závěrečná ujednání 

1. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoli ze smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní. 

2. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího 
řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávacích podmínek pro veřejnou 
zakázku 
s názvem „Poskytování pracovnělékařských služeb“, v němž byl poskytovatel objednatelem 
vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného 
objednatelem, a to zejména podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, jsou součástí 
povinností poskytovatele dle této smlouvy a poskytovatel se výslovně zavazuje tyto 
podmínky dodržovat. Pro plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy je dále závazná 
nabídka předložená poskytovatelem v zadávacím řízení vyhlášeném objednatelem na výše 
uvedenou veřejnou zakázku. 

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany se zavazují, že v případě, že se objeví potřeba dalších činností v rámci 
pracovnělékařské péče, jejichž poskytování není kryto touto smlouvou, uzavřít dodatek 
k této smlouvě, kterým budou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran upraveny 
v souladu s aktuálními potřebami objednatele a z toho plynoucími nároky poskytovatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
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6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. O uzavření této smlouvy rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz usnesením č. ………………ze dne ………….. 

 
 
 
 
Za objednatele  
 
Datum:   
 
Místo:  Ostrava 
 
 

 
Ing. Ji ří Havlíček 
starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   
 
 
Za poskytovatele 
 
Datum:   
 
Místo:  Ostrava 
 
 

 
 


