SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
uzavřená ve smyslu a za podmínek daných:
. zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v aktuálním znění
. zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v aktuálním znění
. zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
. § 102 a 103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
mezi
Organizace (název)

….........................................................

se sídlem (adresa):

…........................….............................

Email:

…........................….............................

zastoupená:

….........................................................

IČO:

….............

DIČ:

….............................................

(dále jen "objednatel")
a
Poskytovatel zdravotních služeb :
MUDr.Goldbach Peter,praktický lékař pro dospělé

MUDr.Vacková Petra ,praktikující lékař prodospělé s atestací 1.st.
se sídlem:

Široká 175,751 01 Tovačov

zastoupení:

MUDr.Goldbach Peter

IČO:

48000337

Bank. spojení: 988241831/0100 Komerční banka Přerov
Internetová adresa: www.doktorgoldbach.cz
E-mail: dr.goldbach@tiscali.cz
(dále jen "poskytovatel")
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Článek I
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pracovně lékařské služby zaměstnancům
objednatele podle právních předpisů, které se k této zdravotní péči vztahují, rozsah je
stanoven zákonem 373/2011, o specifických zdravotních službách.
2. Výše uvedené činnosti provádí poskytovatel vždy na základě písemné žádosti
objednatele.
Objednatel vystaví na zvláštním dokumentu písemnou žádost o provedení pracovně
lékařské prohlídky, tato žádost je součástí zdravotnické dokumentace vedené o
posuzované osobě. Zároveň vybaví posuzovaného plnou mocí k převzetí lékařského
posudku, nebo poskytovateli sdělí, jakým způsobem chce lékařský posudek prokazatelným
způsobem převzít v souladu s § 44 zákona 373/2011 Sb. Objednatel bere na vědomí, že
za zaslání posudku (např. poštou) může být požadována úhrada.
Formulář posudku bude v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci, oddíl „Minimální obsah samostatných částí zdravotnické dokumentace“, bod
9, v aktuálním znění, další náležitosti obsahuje bod c) odst. 1 § 55 a odst. 3 § 43 zák.
373/2011, o specifických zdravotních službách. Objednatel jej ve 3 kopiích podá spolu s
žádostí o provedení prohlídky.
Vzor žádosti i formuláře posudku je přílohou této smluvy.
Zaměstnanci, kteří nejsou ve zdravotnickém zařízení poskytovatele registrováni,
přinesou k preventivní prohlídce výpis ze své zdravotní dokumentace od svého
registrujícího praktického lékaře a vzorek ranní moči.
Objednatel poskytovateli předá jmenný seznam zaměstnanců, pro které bude závodní
péče ve sjednaném rozsahu zajišťována.
3. Zaměstnanci budou k provedení závodní preventivní prohlídky vždy předem objednáni
zaměstnavatelem.
4. Lékařské prohlídky budou prováděny ve vyšetřovně organizace,vždy po předchozím
objednání.Ordinační a provozní doba dle smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za činnost prováděnou dle této smlouvy
odměnu sjednanou dále v této smlouvě.
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Článek II
Součinnost objednatele a poskytovatele
1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech
skutečnostech o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat veškerou potřebnou součinnost při výkonu závodní
preventivní péče o své zaměstnance, zejména jde o umožnění vstupu na pracoviště,
podání informací o technologii a organizaci provozu a o dalších skutečnostech
potřebných k výkonu závodní preventivní péče.
3. V návaznosti na předcházející ustanovení smlouvy má poskytovatel právo vyžádat si a
vykonat mimořádnou prohlídku kteréhokoliv zaměstnance objednatele.
4. Zdravotnická dokumentace týkající se závodní preventivní péče včetně zdravotní
dokumentace zaměstnanců bude uložena u poskytovatele.
5. Objednatel dodá poskytovateli rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajské
hygienické stanice) o kategorizaci prací a pracovišť nebo potvrzení, že práce není v
riziku, a bude poskytovatele informovat o všech změnách uvedených dokladů.
Článek III
Cena
1. Za jednotlivé úkony zdravotní péče náleží poskytovateli odměna ve výši stanovené
sazebníkem zdravotních úkonů poskytovatele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena
úkonů v sazebníku neuvedených bude stanovena dohodou.
2. Prohlídky pracovně lékařské péče uhradí organizace na základě vystavené faktury.
Součástí faktury budou i jiné provedené služby.Objednavatel se může s
poskytovatelem dohodnout i na jiném způsobu úhrady provedených výkonů.
3. Vstupní,preventivní,výstupní,mimořádná prohlídka 200.-Kč.
Prohlídka pracoviště 1x ročně se sepsáním vyhodnocení 300.-Kč.
Článek IV
Kontrola plnění smluvních podmínek
1. Objednatel má právo na kontrolu provádění pracovně lékařské péče jak z hlediska
dodržování obecně platných předpisů, tak z hlediska dodržování ujednání v této
smlouvě. Kontrolu je oprávněn provádět vedoucí personálního oddělení.
2. Poskytovatel je povinen účinně spolupracovat při kontrole a poskytnout požadované
údaje též kontrolním orgánům daným obecně platnými právními předpisy.
3. Kontrolu je oprávněn provádět statutární zástupce objednatele či ním pověřený
zaměstnanec.
4. Neplnění ujednání této smlouvy může být důvodem pro výpověď smlouvy.
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Článek V
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly na výpovědní
lhůtě 3 měsíce s tím, že počátek výpovědní lhůty počíná běžet prvním dnem měsíce,
následujícím po datu doručení druhé straně. Výpověď musí být dána písemně.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, na základě dohody obou stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom
výtisku.
4. Tato smlouva se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.
Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem důkladně
seznámily, a že smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dnešního dne smlouvu
podepsaly.

V Tovačově
.....................................………………
Za poskytovatele

......................................……………………
Za objednatele
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Příloha č.1 smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb

Ceník výkonů
Název výkonu

Cena v Kč

Vstupní a výstupní lékařská prohlídka

200,00 Kč

Periodická prohlídka, posouzení zdrav. způsobilosti

200,00 Kč

Hodinová sazba (pro ostatní výkony a práce)

300,00 Kč

Ve Tovačově dne: .............................

.....................................………………
Za poskytovatele

......................................……………………
Za objednatele
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