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 Smlouva o závodní preventivní péči 

 

MUDr. Miloslav Lacina se sídlem Karla IV. 468,  500 02 Hradec Králové, zapsaný pod č.j. 

ZR/95/0411/2/ RNZZ  ze dne 7.8. 1996 v Hradci Králové, IČ 49335197, bankovní spojení 

15498766/0600 

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

a 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna se sídlem 

Říčařova 277, 503 01  Hradec Králové, IČ 62690001,  bankové spojení ČNB 2034-511/0710, 

zastoupený PhDr. Pavlem Janským, Ph.D., ředitelem DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové 

 

(dále jen „objednatel“) na straně druhé 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění závodní preventivní péče. 

 

I. 

Objednatel požaduje na zdravotnickém zařízení zajištění závodní preventivní péče pro všechny své 

zaměstnance včetně osob, vykonávajících rizikové práce, tj. jedná se o vstupní, mimořádné, 

periodické a výstupní lékařské prohlídky dle právních předpisů. 

Poskytovatel podává o výsledcích lékařských kontrol (vyšetření) zprávu písemně do dvou týdnů po 

obdržení posledního výsledku odborného vyšetření. 

V případě, že výsledkem prováděné činnosti dle čl. I., odst. první této smlouvy bude zjištění, které 

bude vyžadovat okamžité opatření ze strany objednatele, je poskytovatel povinen neprodleně 

informovat objednatele o této skutečnosti. 

 

II. 

Objednatel dodá jmenný seznam osob, u kterých požaduje vyšetření, s uvedením data narození, 

bydliště a zdravotní pojišťovny. Případné změny dodá objednatel do 31. ledna v daném roce. 

 

III. 

Poskytovatel se zavazuje provádět výše uvedené prohlídky, event. poskytovat další požadovanou 

péči osobám, vykonávajícím práce pro objednatele. 

 

IV. 

Pro účinné plnění úkolů závodní preventivní péče poskytovatel spolupracuje s personálním 

oddělením, technikem BOZP objednatele, event. s dalšími pověřenými osobami objednatele. 

 

V. 

Zdravotní péče, poskytnutá v rozsahu daném právními předpisy, bude účtována zdravotní 

pojišťovně, u které bude zaměstnanec objednatele pojištěn (výkony 01193). 
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Zdravotní péče, poskytnutá nad rámec úhrady zdravotní pojišťovnou, bude hrazena objednatelem na 

základě vystaveného vyúčtování (viz. příloha). 

Náklady na specializované vyšetření (ergometrie, audiometrie apod.) budou objednateli fakturovány 

dle skutečných nákladů. 

 

VI. 

Objednateli bude vyúčtování zdravotní péče zasláno formou faktury, s termínem splatnosti 14 dnů 

ode dne jejího vystavení. Ceny zdravotních výkonů neuhrazených zdravotními pojišťovnami budou 

účtovány podle ceníku platného v době poskytnutí zdravotní péče (viz. příloha). 

V případě pozdní úhrady se objednatel zavazuje zaplatit smluvní poplatek z prodlení ve výši 0,25% 

z dlužné částky za každý den prodlení. Za termín úhrady se počítá den připsání platby na účet 

poskytovatele. 

 

VII. 

V případě, že objednatel bude vyžadovat vyšetření na svém pracovišti, budou náklady na přepravu 

lékaře/lékařů poskytovatele, tj. za použití vozidla, vyúčtovány objednateli vyšetření na základě 

předem dohodnutých tarifů. 

 

VIII. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, nebo 

výpovědí jedné ze stran. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce 

následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelně doručena. 

Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky na základě dohody 

smluvních stran. 

Platnosti nabývá smlouva dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží o dvou vyhotoveních. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu zavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni ani za jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují jejich oprávnění zástupci své 

vlastnoruční podpisy. 

 

V Hradci Králové dne  01.06. 2011 

 

 

 

 

 

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

za poskytovatele        za objednatele 

    MUDr. Miloslav Lacina   .                         PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 
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Příloha - ceník výkonů 

 

1) výkony hrazené ZP pro riziková pracoviště dle §38, odst. 2. vyhlášky č. 45/1966 Sb. 

 závodní preventivní prohlídka typ I  kod 01193 

 

2) výkony hrazené objednatelem (není hrazeno pojišťovnou) 

 vstupní a výstupní prohlídka + posudkový závěr   (skupina B) 200,- Kč 

 periodická prohlídka + posudkový závěr     (skupina B)                  200,- Kč 

 posudkový závěr - individuální protokol   (skupina A)          200,- Kč 

 

Poznámka: 

A:    výkony hrazené ZP pro riziková pracoviště dle §38, odst. 2. vyhlášky č. 45/1966 Sb. platí    

        pro : 

1. asistent pedagog - první prohlídka po roce, dále 1krát za 2 roky 

2. etoped – první prohlídka po roce, dále 1krát za 2 roky 

3. psycholog – první prohlídka po roce, dále 1krát za 2 roky 

4. učitel - první prohlídka po roce, dále 1krát za 2 roky 

5. pomocný vychovatel - první prohlídka po roce, dále 1krát za 2 roky 

6. sociální pracovník - první prohlídka po roce, dále 1krát za 2 roky 

7. vychovatel - první prohlídka po roce, dále 1krát za 2 roky 

8. všeobecná zdravotní sestra – prohlídka 1krát za 2 roky 

B:     výkony hrazené objednatelem platí pro : 

1. technický úsek –  u osob do 50 let věku 1x za 5 let, u osob nad 50 let 1x za 3 roky 

2. administrativní úsek - u osob do 50 let věku 1x za 5 let, u osob nad 50 let 1x za 3 roky 

 

 

V Hradci Králové dne  01.06.2011 

 

 

 

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

za poskytovatele        za objednatele 

     MUDr. Miloslav Lacina                                     PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 


