Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
Smluvní strany:
Zdravotní středisko Kamenice nad Lipou v.o.s.
zastoupené statutárním zástupcem: MUDr. Petrem Otáhalem
Masarykova 355
394 70 Kamenice nad Lipou
IČ: 25157728
bankovní spojení: 174-3100106754/0600
(dále jen poskytovatel)
a
..............................................................................
zastoupená: ......................................................
..............................................................................
..............................................................................
IČ: ........................................................................
bankovní spojení: ................................................
(dále jen zaměstnavatel)
uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb:
I.
Předmět smlouvy
1. Obsah a rozsah pracovnělékařských služeb je vymezen zákonem č. 202/2017 Sb., kterým
se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony. Jde zejména o poskytování pracovnělékařských služeb,
jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních
podmínek na zdraví, provádění vstupních, preventivních, případně mimořádných prohlídek
pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Poradenství zaměřené na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled nad
podmínkami na pracovišti zaměstnavatele.

II.
Rozsah poskytování pracovnělékařských služeb
1. Pracovnělékařské služby budou poskytovány všem pracovníkům zaměstnavatele. Služby
provádí poskytovatel vždy na základě písemné žádosti objednatele, ve které bude uvedena
identifikace pracovníka a druh požadované služby, prohlídky.
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2. Zaměstnanec si k provedení prohlídky zajistí výpis ze své zdravotní dokumentace od svého
registrujícího praktického lékaře.
3. Objednavatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za činnost prováděnou dle této smlouvy
odměnu sjednanou v příloze této smlouvy.
4. Ostatní pracovnělékařské služby budou poskytovány operativně po dohodě se
zaměstnavatelem.
5. Obsahem pracovnělékařských služeb budou zejména tyto činnosti:
a) odborná poradenská činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví zaměstnanců ve
vztahu k práci
b) pravidelná odborná kontrola pracovišť zaměstnavatele ze zdravotních hledisek
c) sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců včetně
navrhování potřebných opatření
d) vstupní a periodické preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců
e) mimořádné a následné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů
f) organizování první pomoci a ošetření v případě nouze
g) spolupráce s příslušnou hygienickou stanicí a inspektorátem bezpečnosti práce
h) účast na rozborech pracovní úrazovosti a nemocí z povolání
i) vzdělávání zaměstnanců zaměstnavatele v oblasti ochrany a podpory zdraví

III.
Součinnost objednatele a poskytovatele
1. Zaměstnavatel bude poskytovateli pracovnělékařských služeb předávat průběžně
aktualizovaný seznam svých zaměstnanců, pro které požaduje zajištění služeb a potřebnými
osobními údaji.
2. Zaměstnavatel umožní poskytovateli volný přístup na svá pracoviště k provedení kontroly
pracovního prostředí a pracovních podmínek.
3. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Objednavatel dodá poskytovateli rozhodnutí o kategorizaci prací.
5. Objednavatel má právo na kontrolu provádění pracovnělékařské péče. Poskytovatel je
povinen účinně spolupracovat při kontrole a poskytnout požadované údaje též kontrolním
orgánům daným obecně platnými právními předpisy.

IV.
Platební podmínky
1. Pracovnělékařské služby bude zaměstnavatel hradit poskytovateli na základě jeho
fakturace, podle množství provedené práce a sjednaného sazebníku pro jednotlivé úkony.
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2. Za jednotlivé úkony zdravotní péče náleží poskytovateli odměna ve výši stanovené
sazebníkem zdravotních úkonů poskytovatele, uvedeným v příloze této smlouvy. Cena úkonů
v sazebníku neuvedených bude stanovena dohodou.
3. Úhrada bude zaměstnavateli účtována poskytovatelem vždy po úkonu.

V.
Závěrečné ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany ji mohou vypovědět s
tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího od
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
3. Změny smluvních podmínek jsou možné pouze písemnými dodatky k této smlouvě po
dohodě obou smluvních stran.

Kamenice nad Lipou dne: ...... ...... 2018

....................................................
poskytovatel
MUDr. Petr Otáhal,
statutární zástupce společnosti

....................................................
zaměstnavatel
...................................
...................................
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Příloha smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb
Ceník výkonů
Výkon

Cena

Vstupní a výstupní lékařská prohlídka

300,-- Kč

Periodická prohlídka, posouzení zdravotní způsobilosti

300,-- Kč

Hodinová sazba pro ostatní výkony a práce

500,-- Kč

Kamenice nad Lipou dne: ...... ...... 2018

....................................................
poskytovatel
MUDr. Petr Otáhal,
statutární zástupce společnosti

....................................................
zaměstnavatel
...................................
...................................
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