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SMLOUVA
o poskytování závodní preventivní péče
číslo smlouvy: ……….
Praktický a závodní lékař s.r.o.
MUDr. Ivanka Vébrová
místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200
IČ: 021 74 791
IČZ: 72 997 003
Bank. spojení: Fio banka 2700483102/2010
Na straně jedné jako poskytovatel (dále jen „dodavatel“)
a
………………………………..
Se sídlem: ……………………., IČ: ………………………
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ……………….., oddíl C, vložka ………………..
Jednající/zastoupená: ………………………………..
Na straně druhé jako objednatel (dále jen „objednatel“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
I.
Předmět smlouvy
1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele zajišťovat závodní preventivní péči podle
příslušných právních předpisů v tomto věcném rozsahu:
a. Odbornou poradenskou činnost pro objednatele
Konzultace se specialistou na pracovní lékařství a hygienu práce (např. při
změnách na pracovišti objednatele);
b. Dohled na pracovišti
A to zejména v oblasti preventivní činnosti s hygienickým zaměřením, stanovení a
kontrola obsahu lékárniček první pomoci a jejich umístnění, organizace první
pomoci na pracovišti objednatele a ochrany zdraví při práci, včetně základních
aspektů hygieny práce. Dále provádět pravidelný dohled na pracovištích a ve
stravovacím provozu, pokud je objednavatel zároveň jeho provozovatelem,
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spolupracovat s pracovníky státního odborného dozoru nad bezpečností práce a
s orgány ochrany veřejného zdraví;
c. Preventivní činnost s klinickým zaměřením
A to zejména provádět lékařské preventivní vstupní, periodické, mimořádné a
výstupní prohlídky (dále jen „závodní prohlídky“) zaměstnanců a vystavovat
posudky o zdravotní způsobilosti k práci.
d. Další rozšířenou zdravotní preventivní péči
Dle dohody a potřeb objednatele
2. Dodavatel bude ve výše uvedených otázkách spolupracovat s jednotlivými odbornými
útvary objednatele, zejména s personálním útvarem a útvarem BOZP.
Dodavatel obdrží od objednatele seznam zaměstnanců objednatele, kterým se dodavatel
na základě této smlouvy zavazuje poskytovat závodní preventivní péči. Seznam bude
tvořit Přílohu č. 2 této smlouvy a bude obsahovat následující údaje: jména, příjmení,
datum narození, číslo zdravotní pojišťovny, místo výkonu práce, přesná adresa bydliště –
město, PSČ, ulice, název pracovní pozice, kategorie pracovní pozice (poté, co budou
kategorie jednotlivých pracovních pozic objednatele navrženy dodavatelem) a dále
skutečnost, zda je řidičem referenčního vozidla. Tento seznam bude v případě potřeby
aktualizován objednatelem v elektronické podobě bez povinnosti uzavřít dodatek ke
smlouvě:


čtvrtletně

3. K preventivním prohlídkám vysílá zaměstnance (budoucí zaměstnance) objednatel.
Objednání prohlídky musí být provedeno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel
má povinnost dodavatele průběžně informovat o všech změnách ve věcech týkajících se
ochrany zdraví při práci a pracovních podmínek, které u objednatele nastanou, o nových
skutečnostech a bude mu předávat kopie příslušných nových dokumentů. Takto bude
dodavatel průběžně informován o změnách lhůtníků preventivních prohlídek. Objednatel
má povinnost informovat zaměstnance o nutnosti předání výpisu ze zdravotní
dokumentace praktického lékaře dodavateli, spolu s příslušným tiskopisem, na kterém
bude uvedeno pracovní zařazení zaměstnance spolu s kategorií do které je zaměstnanec
zařazen – tento tiskopis vyhotoví objednatel ve trojím provedení, z toho jedno převezme
zaměstnanec po provedení prohlídky, druhé zůstane v dokumentaci dodavatele a třetí
bude předáno objednateli dle dohodnutých podmínek předání.
4. Dodavatel seznámí posuzovaného zaměstnance se závěry vyplývajícími ze závodní
prohlídky a předá mu proti podpisu lékařský posudek o posouzení zdravotní způsobilosti
k práci.
5. V případě negativního posudkového závěru, vylučujícího další výkon příslušné práce
zaměstnancem, bude dodavatel informovat personální útvar objednatele neprodleně
telefonicky (faxem, elektronickou poštou atd.). To se netýká posouzení budoucího
navrhovaného pracovního zařazení, ani výstupních prohlídek.
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6. Dodavatel bude písemně informovat objednatele o závadách, které zjistil na jeho
pracovišti při činnostech uvedených v odstavci 1.
7. O činnostech uvedených v čl. I odst. 1 písm. a) a čl. I. odst. 1 písm. b) povede dodavatel
pravidelně záznamy s uvedením výsledků dohledu a porad, zjištěných závad a navržených
opatření. Záznamy předloží objednateli k vyhodnocení jedenkrát za rok.
II.
Způsob objednávání zdravotních prohlídek
1. Závodní prohlídky, popř. další ošetření budou zaměstnancům poskytovány ve
zdravotnickém zařízení dodavatele na základě objednání v rámci ordinační doby, s níž
dodavatel objednatele písemně seznámí.
Ordinační doba je


PO, ÚT, ČT, PÁ: 7:00 až 12:00 hod pro nemocné
12.30 až 14:00 hod pro objednané



ST:

9.30 až 12:00, 17 až 18 hod pro objednané
12.30 až 17.00 pro nemocné

Osoby nevyslané k lékařským prohlídkám podle této smlouvy budou v této době přijaty
k ošetření pouze v akutním stavu v rámci první pomoci. Pokud dojde ke změně ordinační
doby dodavatele, bude tato skutečnost neprodleně sdělena objednateli (e-mailem či
poštou), bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě. Objednávání závodních
prohlídek (popř. dalšího ošetření) je možné telefonicky, popřípadě e-mailem,
prostřednictvím dále uvedených kontaktů:


tel. číslo dodavatele: 533 302 223

 e-mail dodavatele: ordinace@lekar-brnostred.cz
2. Z poskytování závodní preventivní péče a závodních prohlídek zaměstnancům objednatele
nevzniká automaticky zaměstnancům nárok na poskytování trvalé lékařské péče v zařízení
dodavatele.
3. Závodní prohlídky, popř. další ošetření budou zaměstnancům objednatele poskytovány
v ordinaci dodavatele, a to na adrese:


Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200

4. Objednatel je povinen seznámit své zaměstnance se skutečnostmi uvedenými v článku II
odst. 1 až 3.
III.
Přerušení provozu ordinace
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O své plánované nepřítomnosti (uzavření ordinace) zasahující do oznámené ordinační doby je
dodavatel povinen objednatele informovat nejméně předchozí pracovní den, a jestliže má
nepřítomnost trvat více než jeden den, nejméně dva pracovní dny předem, a to telefonicky či emailem.
IV.
Součinnost
1. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při výkonu zdravotní preventivní
péče a za tímto účelem zejména:
 Zajistit dodavateli přístup na všechna svá pracoviště
 Poskytne dodavateli všechny potřebné informace o technologii, povaze práce a
pracovních podmínkách a o povaze rizikových faktorů pracovních podmínek
 V odůvodněných případech zajistit, popř. financovat dodavatelem navrhovaná
měření a expertizy v akreditovaných pracovištích
 Informovat dodavatele o změnách ve volbě zdravotních pojišťoven svých
zaměstnanců
2. Dodavatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví, a
které jsou předmětem obchodního tajemství objednatele, popřípadě utajovanými
skutečnostmi dle zvláštního zákona.
V.
Platební podmínky
1.

Odměna – sjednaný rozsah závodní preventivní péče bude klientem hrazen dle rozpisu
cenové kalkulace, jež je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č. 1. Tato odměna
nezahrnuje výkony zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

2. Objednatel zaplatí za zdravotní péči poskytovanou dodavatelem dle čl. I odst. 1 písm. a) až
písm. d) této smlouvy na základě faktury vystavované vždy:


na konci příslušného měsíce

Faktura bude obsahovat specifikaci provedených služeb a další práce lékaře dle přílohy č.
1 této smlouvy za příslušné období.
3. V případě, že objednatel prokazatelně neoznámí změnu termínu prohlídky zaměstnance
nejméně 24 hodin před sjednaným termínem prohlídky, objednatel uhradí smluvní
pokutu ve výši 50 % ceny příslušné prohlídky.
4. Splatnost faktury je do 15-ti dnů od jejího vystavení. Variabilní symbol je číslo smlouvy
…………
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VI.
Ostatní ujednání
1. Dodavatel bude zaměstnancům objednatele nabízet individuální preventivní zdravotní
péči na základě jejich svobodné volby. Individuální preventivní zdravotní péčí se rozumí
členství u dodavatele formou osobních a rodinných zdravotních programů.
2. Objednatel nebude bránit svým zaměstnancům, aby tuto nabídku, pokud budou chtít,
využili a eventuálně umožní její prezentaci zaměstnancům předem domluveným
způsobem.
VII.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Objednatel i dodavatel ji mohou vypovědět písemně s výpovědní lhůtou v trvání 1 měsíce.
Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, na základě dohody obou stran, a to uzavřenými
číslovanými dodatky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden výtisk.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem řádně
seznámily, a že smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné, určité a vážné vůle, nikoli v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepsaly.
6. Součástí této smlouvy jsou dále uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – poskytované služby a cenová ujednání
Příloha č. 2 – seznam zaměstnanců

V Brně dne ………………..

za objednatele

V Brně dne ………………..

za dodavatele
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Příloha č. 1
Poskytované služby a cenová ujednání

Plnění dle čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy
Odborná poradenská činnost pro
objednatele

500,- Kč/hodina

Plnění dle čl. I. odst. 1 písm. b) smlouvy
Dohled na pracovišti

500,- Kč/hodina

Plnění dle čl. I. odst. 1 písm. c) smlouvy
Preventivní činnost s klinickým zaměřením

Plnění dle čl. I. odst. 1 písm. d) smlouvy
Další rozšířená zdravotní péče
(např. seminář „První pomoci“, atd.)

400,- Kč/prohlídka
300,- Kč/prohlídka registrovaný klient

cena bude sjednána dohodou dle druhu,
rozsahu a náročnosti péče

Jednorázový poplatek při sepsání smlouvy
1500,- Kč
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Příloha č. 2
SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
Jméno a příjmení, titul

Datum
narození

Zdravotní
pojišťovna

Místo výkonu
práce

Bydliště město, ulice, PSČ

Název pracovní pozice
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Kategorie
pracovní
pozice

Řidič ref.
vozidla

