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Smlouva o provádění prohlídek pracovnělékařských služeb
uzavřená níže uvedeného dne, měsíc a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 103
odst. 1.písm. d-e) a následujících zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, dle § 262 odst. 1 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku o poskytování služeb, a ve smyslu § 53 a souvisejících,
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhl. MZ č.79/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany:
1/ MUDr. Nosek, s.r.o., se sídlem: Masarykova 444, Telč II, PSČ 58856, IČ: 29202329
zastoupena jednatelem: MUDr. Jiřím Noskem
(dále jako zdravotnické zařízení)

2/ Zaměstnavatel (název firmy , obce): ………………………………………………...
se sídlem:

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

IČ:

……………………………...

DIČ:

……………………………...

Zastoupena zástupcem : ……………………………………………………………..
(dále jako zaměstnavatel)

II. Předmět smlouvy
Zajištění a provádění zdravotních prohlídek v rámci pracovnělékařských služeb u pracovníků
kategorie I. a II. dle z. 258/2000 Sb. včetně rizik ohrožení zdraví dle v. 79/2013 Sb.
zaměstnavatele, zaregistrovaných ve zdravotnického zařízení – MUDr. Nosek, s.r.o.
Provádění prohlídek pracovníků zařazených do kategorie II.R, III. a IV., případně pracovníků
neregistrovaných v ordinaci MUDr. Nosek, s.r.o. lze v mimořádném případě domluvit pouze po
předběžné individuální dohodě zaměstnavatele se zdravotnickým zařízením.

III. Závazky zdravotnického zařízení
1. Provádění prohlídek pracovnělékařských služeb:
a)

vstupních,

b)

výstupních,
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c)

periodických preventivních,

d)

mimořádných prohlídek prováděných v souladu se zněním § 12 vyhl. MZ č.79/2013 Sb. a

e)

ostatních profesních posudků pro posouzení pracovních činností mimo hlavní pracovní náplň na žádost zaměstnavatele (např. posouzení zdravotní způsobilosti u prací s rizikem
ohrožení zdraví dle přílohy 2 vyhl. MZ č. 79/2013 Sb., jako např.: řidiči referenti, noční
práce, obsluha manipulačních vozíků, jeřábů, transportních zařízení a jim podobných strojů,
epidemiologicky závažné činnosti, obsluha kotlů a chladících zařízení, práce ve výškách,
hlasová zátěž, práce ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních atp..., dále výkon
práce elektrikáře dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., atp...)

2. Výše uvedené pracovnělékařské prohlídky (viz. bod 1 a-e) budou prováděny v ordinaci
zdravotnického zařízení MUDr. Nosek s.r.o., Masarykova 444, Telč po předchozím telefonickém
objednání zaměstnancem nebo v domluvených termínech po dohodě s pověřeným pracovníkem
zaměstnavatele. Technické, materiální vybavení prostor pro provedení prohlídky, včetně úklidu
bude zajištěno na náklady zdravotnického zařízení.
3. Zdravotnické zařízení vypracuje písemný posudek zvlášť na každou zaměstnavatelem požadovanou jednotlivou pracovní činnost, v intervalech stanovených pro každý takovýto posudek,
pokud to vyžaduje platné právní ustanovení či norma. Posudek bude vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude součástí pracovnělékařské dokumentace lékaře, druhé bude předáno
posuzovanému zaměstnanci a třetí bude předáno zaměstnavateli prostřednictvím posuzovaného
zaměstnance, pokud tím bude písemně v žádosti o prohlídku zaměstnanec zaměstnavatelem pověřen. V ostatních případech bude posudek odeslán zaměstnavateli do datové schránky nebo písemně.

IV. Závazky zaměstnavatele
1. Zaměstnavatel umožní v případě potřeby volný přístup na svá pracoviště za účelem kontroly
pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu k ochraně zdraví zaměstnanců a podá lékaři všechny informace k tomu potřebné, včetně protokolu z poslední provedené pracovnělékařské kontroly pracoviště, provedené jiným smluvním zdravotnickým zařízením. Zaměstnavatel
předá před zahájením prohlídek pracovnělékařských služeb zdravotnickému zařízení seznam
pracovních pozic na pracovišti s určením schválených kategorií rizika pro danou pracovní pozici dle vyhl. č. 432/2003 Sb. V případě rizikových pracovišť (kategorie druhé rizikové, třetí a
čtvrté) předá zdravotnickému zařízení platné Rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví.
2. Pověřený pracovník zaměstnavatele vybaví posuzovaného zaměstnance k prohlídce písemnou
žádostí obsahující následující údaje:
a. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název a adresa zaměstnavatele, IČ, ev. DIČ zaměstnavatele
b. Identifikační údaje zaměstnance: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště
c. Specifikaci pracovního místa: údaje o pracovním zařazení posuzovaného pracovníka, druhu a režimu práce, zařazení do kategorie rizika ve smyslu zákona č.
258/2000 Sb., dalších rizicích ohrožení zdraví ve smyslu vyhlášky č. 79/2013, případně další užší specifikaci pracovní činnosti.
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d. podpis pověřeného pracovníka razítkem zaměstnavatele a případný souhlas s předáním posudku prostřednictvím posuzovaného zaměstnance.
e. Zaměstnavatel zajistí, aby si zaměstnanci neregistrovaní v ordinaci MUDr. Nosek,
s.r.o. před odesláním k pracovně lékařské prohlídce zajistili výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře.
3. V případě posouzení profesních činností mimo hlavní pracovní náplň, kdy je přítomno riziko
ohrožení zdraví (viz bod III odst. e Smlouvy), či je zdravotní posudek vyžadován speciální
právní normou, zajistí včasné odeslání zaměstnance k posouzení zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti v termínu určeném platnou právní normou pro tuto činnost a uvede název a číslo dané normy v žádosti.

V. Další ujednání
Poskytování jiných než uvedených pracovnělékařských služeb může být domluveno na základě
další vzájemné dohody obou stran. Jde o provádění poradenské činnosti pro zaměstnavatele, zejména v otázkách stanovení vhodných preventivních opatření proti nepříznivým účinkům vlivu
práce na zdraví zaměstnanců, při řešení problematiky zaměstnanců se změněnou pracovní
schopností (ZPS) a částečným invalidním důchodem (DIČ), provádění školení první pomoci,
provádění dohledu a kontrolních prohlídek na pracovištích s kontrolami vybavení lékárniček a
vyhodnocováním pracovních a hygienických podmínek na pracovištích dále dle požadavku zaměstnavatele provádění konzultační a poradenské činnosti k problematice pracovních neschopností pro nemoc, pracovních úrazů, případně provádění další vyžádané posudkové činnosti
nebo jiných úkonů souvisejících s poskytováním pracovnělékařských služeb.

VI. Platební podmínky
1. Všechny prohlídky pracovně lékařských služeb -viz. čl. III písm. a-e Smlouvy budou
hrazeny přímou úhradou zaměstnancem na základě aktuálně platného ceníku zdravotnického
zařízení, zveřejněném na webových stránkách zdravotnického zařízení MUDr. Nosek, s.r.o.
Příslušná cena výkonu bude následně zaměstnanci v oprávněných případech uhrazena
zaměstnavatelem dle § 58 a §59 zákona 373/2011 Sb. oproti účetnímu dokladu, který
vystaví zdravotnické zařízení. Platební podmínky mohou být po vzájemné dohodě obou
stran změněny dodatkem ke smlouvě.
2. Úhrada za poskytování vzájemně dohodnutých jiných než uvedených pracovnělékařských
služeb – viz čl. V. Smlouvy bude účtována zaměstnavateli individuálně v ceně 600,- Kč za
každou započatou ½ hodinu provedené práce či vykonané služby.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nabývá platnosti dnem podpisu s účinností od
……………….
2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran či vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíců, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce
od data výpovědi smlouvy.
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3. Ujednání v této smlouvě mohou být měněna pouze na základě právoplatně uzavřených
smluvních dodatků.
4. Uzavřením této smlouvy se zároveň ruší všechna předchozí smluvní ujednání mezi
smluvními stranami, byla- li tato dříve uzavřena.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

V Telči dne:

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------

MUDr. Jiřím Nosek - jednatel

odpovědný zástupce zaměstnavatele

