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Smlouva o pracovnělékařských službách (PLS) 

uzavřená podle § 2636 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a dle zákona č. 372/2011 Sb., 

zákon o zdravotních službách v platném znění 

 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:  

  IČO:     DIČ:    

  Zastoupený:     tel.:       

  e-mail:  

  e-mail pro zasílání faktur: 

 

dále jen „Objednatel“ 

 

 

 

2. Poskytovatel zdravotních služeb:   

 Mediol Praktik s.r.o., nám. Národních hrdinů 769/2, 779 00, Olomouc 

 IČO: 052 15 650        

 Bankovní spojení:    č. účtu: 1617520000/5500 

 Zastoupený: Mgr. MUDr. Ondřejem Němečkem   

tel.: 585 505 205                  e-mail: nemecek@mediol.cz 

 www.mediol.cz 

 

dále jen „Poskytovatel“ 

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je zabezpečení pracovnělékařských  služeb (PLS) dle zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o 

pracovnělékařských službách a druzích posudkové péče v platném znění v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou na adrese Poskytovatele.  

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli cenu za 

jeho činnost dle této smlouvy. 

2. Touto smlouvou se Poskytovatel zavazuje v rámci svého předmětu činnosti  vyšetřovat 

a posuzovat osoby, kterými jsou zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání objednatele,  a 

provádět další ve smlouvě specifikované služby. 

3. V případě, že Poskytovatel na svém pracovišti nedisponuje možností vyšetření v rámci 

požadované prohlídky, může na takové vyšetření klienta vyslat na k jinému 

poskytovateli zdravotních služeb (např. audio, EMG…). Cenu za takové vyšetření 

potom bude fakturovat Poskytovatel Objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Aktuální seznam spolupracujících poskytovatelů na vyžádání Poskytovatel předloží 

Objednateli.  
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Článek II. 

Prohlášení o způsobilosti 

 

1. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, 

jakož i způsobilost ke každému souvisejícímu právnímu jednání, není nijak omezena ani 

vyloučena. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn a způsobilý poskytnout předmět plnění dle čl. 

III této Smlouvy. 

3. Objednatel prohlašuje, že mu byly srozumitelně vysvětleny všechny aspekty a 

podrobnosti poskytovaného plnění a že toto vysvětlení pochopil a je s ním srozuměn. 

 

 

Článek III. 

Povinnosti poskytovatele 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli PLS v dohodnutém rozsahu dle přílohy 

č. 1 k této smlouvě, a to dle platných právních předpisů vztahujících se na tuto péči.  

2. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat provádění PLS svými pracovníky splňujícími potřebné 

odborné předpoklady. 

3. Poskytovatel se zavazuje v rámci dohodnutého rozsahu PLS spolupracovat s pověřenou 

osobou Objednatele, které se oblast pracovnělékařských služeb týká a organizačně ji 

za objednatele zajišťuje. 

4. Poskytovatel má povinnost v případě potřeby provést vyšetření nad rámec 

standardního rozsahu prohlídky, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné k vyjádření 

posudkového závěru. Takové nebo taková vyšetření je Objednatel povinen uhradit.  

5. Poskytovatel se zavazuje seznámit posuzovaného zaměstnance (posuzovaného) se 

závěry vyplývajícími ze zdravotní prohlídky a předat mu proti podpisu lékařský posudek 

o posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnanec (posuzovaný) potvrdí svým 

podpisem, že byl s posudkem seznámen a že významu posudku porozuměl. Není-li 

dohodnuto jinak, zašle lékař PLS posudek objednateli prostřednictvím zaměstnance.  

6. Výstupy z činnosti poskytovatele budou Objednateli podávány písemně, není-li 

dohodnuto jinak. V případě nebezpečí z prodlení bude Objednatel informovat kontaktní 

osobu Poskytovatele telefonicky nebo e-mailem.  

7. Poskytovatel se zavazuje informovat neprodleně telefonicky (e-mailem apod.) kontaktní 

osobu Objednatele uvedenou v této Smlouvě v případě negativního posudkového 

závěru vylučujícího další výkon příslušné práce zaměstnancem a dále bude 

Poskytovatel vždy neprodleně informovat kontaktní osobu Objednatele o odvolání 

zaměstnance proti závěru lékařského posudku.  

8. Poskytovatel se zavazuje vést řádným způsobem zdravotnickou dokumentaci o 

zajišťovaných PLS dle právních předpisů a uchovává ji po dobu, kterou potřeba 

odborné péče vyžaduje. 

9. Dohled nad pracovními podmínkami bude na vyžádání Objednatele provádět určený 

lékař PLS. Tento také bude písemně, v odůvodněných případech i ústně, informovat 

Objednatele o zjištěných závadách. 

10. Poskytovatel poskytne Objednateli, bude-li o to požádán, pomoc při zařazování prací 

do kategorií rizika prací.  

 

 

 

Článek IV. 

 Povinnosti Objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje, že k prohlídkám a k posouzení zdravotní způsobilosti k práci 

bude vysílat zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) vybaveného řádně vyplněnou 

žádostí, splňující všechny náležitosti zák. č. 373/2011 Sb. a vyhl. č. 79/2013 Sb. Vzor 

žádosti, na jehož používání se Poskytovatel a Objednatel dohodli, je v elektronické 

podobě (formát .xls - Excel) k dispozici na webu společnosti Mediol Praktik s.r.o. 
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(www.mediol.cz). K posouzení zdravotní způsobilosti budou zaměstnanci (uchazeči o 

zaměstnání) odesíláni po předchozím telefonickém nebo jiném objednání. Objednatel 

zajistí u svých zaměstnanců (uchazečů o zaměstnání), které bude odesílat na prohlídky, 

že k prohlídce dodají od svého registrujícího praktického lékaře výpis ze zdravotní 

dokumentace ne starší 90 dnů. Bez tohoto výpisu nelze prohlídku provést a taková 

situace bude považována za promarněný termín bez omluvy dle platného ceníku. 

Úhrada nákladů spojených s tímto výpisem není předmětem této smlouvy. 

 

 

2. Objednatel se zavazuje, že do jednoho měsíce od uzavření této Smlouvy předá 

určenému lékaři tyto náležitosti, pokud je má ve své dispozici: 

a) kategorizaci svých pracovišť a prací  

b) seznam zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání a seznam pracovišť, na 

kterých ke vzniku nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání došlo, 

c) kopie pravomocných rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví týkajících se 

pracovišť objednatele. 

d) výsledky měření faktorů pracovního prostředí, expertíz a stanovisek orgánu 

ochrany veřejného zdraví ve věcech ochrany zdraví při práci, pokud byly 

provedeny.  

3. Objednatel se zavazuje všechny změny týkající se problematiky smluvně dohodnutého 

rozsahu PLS průběžně aktualizovat a včas s těmito změnami seznamovat určeného 

lékaře.  

4. Objednatel se zavazuje poskytovat lékaři Poskytovatele potřebnou součinnost při 

výkonu PLS v rámci dohledu nad pracovními podmínkami, zejména: 

a) poskytnout Poskytovateli veškeré aktualizované informace o technologii, o 

povaze práce, pracovních podmínkách a povaze škodlivin v pracovním 

procesu, které by mohly mít vliv na zdravotní stav jeho zaměstnanců, 

b) informovat Poskytovatele o všech známých i podezřelých skutečnostech, 

týkajících se ochrany zdraví při práci, o všech platných vnitropodnikových 

předpisech a opatřeních, a o jejich změnách, týkajících se poskytování PLS a 

posuzování zdravotní způsobilosti k práci a dále o všech skutečnostech, o 

kterých lze předpokládat, že mají nebo mohou mít vliv na zdravotní stav 

zaměstnanců Objednatele. 

5. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli ve lhůtě splatnosti jednotlivé pravidelné 

platby za PLS způsobem, uvedeným v článcích V. a VI. této Smlouvy, a to na číslo účtu 

Poskytovatele uvedené na daňovém dokladu (faktuře). 

 

Článek V. 

Cenová ujednání, způsob fakturace 

 

1. Cena za jednotlivé typy prohlídek a posudků o zdravotní způsobilosti je stanovena 

dohodou obou smluvních stran a je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. 

2. Cena za dohled nad pracovními podmínkami a za poradenské a konzultační služby je 

stanovena dohodou obou smluvních stran a je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. 

3. Pokud se u jednoho zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) bude v rámci jedné 

vyžádané prohlídky posuzovat více typů pracovních činností, bude se celková cena 

posouzení zdravotní způsobilosti skládat z ceny nejdražší (nejnáročnější) 

z posuzovaných činností a z ceny za vyjádření k další (dalším) posuzovaným pracovním 

činnostem. Cena za vyjádření ke každé další posuzované činnosti bude jednotná.     

4. Celková účtovaná cena za PLS bude dána součtem cen za prohlídky a posudky 

zaměstnanců případně uchazečů o zaměstnání, cen za dohled nad pracovními 

podmínkami, cen za poradenské a konzultační služby, nebo jiné oboustranně 

dohodnuté činnosti, pokud budou v kalendářním měsíci tyto služby nebo činnosti 

provedeny.   

5. Výkony a činnosti PLS budou vyúčtovány daňovým dokladem (fakturou). Všechny 

faktury musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o účetnictví a zákonem o 

DPH. Přílohu daňového dokladu (faktury) bude tvořit sestava se seznamem jmen a dat 
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narození zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání objednatele, kteří v daném měsíci 

ukončili prohlídku a dále údaje o dohledu nad pracovními podmínkami a o konzultační 

činnosti, pokud tyto činnosti byly provedeny.  Faktura bude zaslána elektronicky na 

emailovou adresu Objednatele.  

 

                                                                      
Článek VI. 

Splatnost 

 

1. Cena za činnost Poskytovatele dle této smlouvy je splatná na základě daňového 

dokladu - faktury vystavené Poskytovatelem, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode 

dne jejího vystavení. Cena se považuje za zaplacenou dnem jejího připsání na účet 

Poskytovatele. 

2. V případě prodlení Objednatele s řádným a včasným zaplacením ceny náleží 

Poskytovateli smluvní pokuta za každý započatý den prodlení ve výši 0,1 % z 

nezaplacené ceny.  

3. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní 

pokutu. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 

směru druhé straně doručena. 

 

 

Článek VII. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Každá smluvní strana má právo tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. 

Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé smluvní straně doručena. 

3. Tato Smlouva může být zrušena rovněž písemnou dohodou smluvních stran. 

 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností zakládající 

právo na odstoupení od této Smlouvy, jakož i od jakékoli z dílčích smluv, se považují tyto 

okolnosti: 

a) neposkytování péče ze strany Poskytovatele v rozsahu dle této Smlouvy či v 

rozporu s jejími ujednáními, přičemž Poskytovatel byl na toto porušení 

Objednatelem alespoň 1x písemně upozorněn a v přiměřené době nesjednal 

nápravu, 

b) prodlení Objednatele s úhradou faktury přesahující 30 kalendářních dnů od 

splatnosti, 

2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, že bylo na 

druhou smluvní stranu zahájeno insolvenční řízení.    

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

4. Tímto není dotčena možnost odstoupení podle obecných ustanovení příslušných 

právních předpisů. 
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Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je pro smluvní strany závazná v celém svém obsahu a může být měněna nebo 

doplňována jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, seznámily se s celým jejím 

obsahem, porozuměly mu, a že Smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany rovněž prohlašují, že Smlouva byla 

uzavřena vážně, svobodně a srozumitelně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

4. Otázky výslovně neupravené v této Smlouvě se řídí příslušnými obecně platnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických 

zdravotních službách v aktuálním znění. 

5. V případě změny legislativy, zejména zák. 373/2011 Sb., se tato smlouva řídí platnou 

legislativou nahrazující příslušné normy a upravující problematiku pracovně lékařských 

služeb. 

6. Zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou 

třetí pracovní den po odeslání, a to i v případě, že adresát zásilku odmítnul převzít. 

7. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami týkající se předmětu 

této smlouvy a nahrazuje veškerá dřívější ujednání, která se k ní vztahují a která byla 

učiněna před podpisem této smlouvy.  

Smluvní strany se zavazují k povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k informacím, které se 

dozvěděly v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, a které nejsou určeny ke 

zveřejnění nebo sdělení třetí osobě. Tyto informace nesmí žádná ze smluvních stran 

poskytnout, zveřejnit či prozradit třetí osobě nebo je použít v rozporu s jejich účelem pro 

své potřeby bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany, příp. posuzovaného. 

8. V případě, že by se stalo nebo ukázalo některé ustanovení této Smlouvy neplatným, 

zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana si ponechá po 

jednom vyhotovení.  

10. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o skutečnostech, 

okolnostech či změnách, které by mohly mít vliv na plnění povinností stanovených touto 

Smlouvou. 

11. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních 

stran. 

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny právních předpisů upravujících tuto 

péči, upraví odpovídajícím způsobem tuto Smlouvu.   

13. Veškeré přílohy k této Smlouvě jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Přílohy: 

• Příloha č. 1 :   věcný rozsah PLS 

• Příloha č. 2 :   dohoda o ceně  

 

 
V Olomouci dne    

 

Poskytovatel:  Objednatel: 

 

 

 

.....................................................  .................................................... 

Mediol Praktik s.r.o. 

Mgr. MUDr. Ondřej Němeček, jednatel 
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Příloha č. 1 

 

Věcný rozsah PLS  

 

 

Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zajišťovat pracovnělékařské služby (PLS) podle 

platné legislativy v tomto rozsahu: 

 

a) provádění lékařských prohlídek zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání podle Žádosti 

o posouzení zdravotní způsobilosti (aktuální podoba žádosti dostupná na www 

stránkách Poskytovatele – www.mediol.cz) k uvedeným pracovním činnostem a 

vystavování Posudku o zdravotní způsobilosti. 

b) poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb. Tato činnost bude 

prováděna na základě konkrétního písemného požadavku Objednatele a její rozsah  

a cena bude prokazatelným způsobem odsouhlasena oběma smluvními stranami. 

c) Poskytování dohledu nad pracovními podmínkami, zejména dohled na pracovištích, 

spolupráce s Objednatelem na identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik z práce 

prováděné zaměstnanci. Tato činnost bude prováděna na základě konkrétního 

písemného požadavku Objednatele.  
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             Příloha č. 2 

 

Dohoda o ceně 

 

 

  Cena 

Posudek - výkon činnosti kategorie 1 600,00 Kč 

Posudek - výkon činnosti kategorie 2 700,00 Kč 

Posudek - výkon činnosti kategorie 2r nebo 3 (rizika) 800,00 Kč 

    

Práce v noci 800,00 Kč 

Práce ve výškách 1000,00 Kč 

Řidiči sk. 1 dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb. ("referenti") 700,00 Kč 

Řidiči sk. 2 dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.  (ostatní) 1000,00 Kč 

Jeřábníci, vazači, tlakové nádoby, vysokozdvižné vozíky apod. 800,00 Kč 

Elektrikáři dle vyhlášky č. 50/1978 800,00 Kč 

Epidemiol. závažná činnost dle zák. 258/2000 (cena vč. zdrav. průkazu) 800,00 Kč 

Zdravotnictví, zařízení sociální péče a obdobné 700,00 Kč 

Obsluha tlakových nádob a kotlů 800,00 Kč 

Ostatní prohlídky 800,00 Kč 

Posouzení každé další činnosti 100,00 Kč 

Nedostavení se na prohlídku bez řádné omluvy (24h předem) 500,00 Kč 

    

Dohlídka pracoviště á 30 minut 800,00 Kč 

Doprava nad 5km (do 5km zdarma) á 5km 300,00 Kč 

Konzultační činnost á 10min (běžná domluva se nepočítá) 250,00 Kč 

  

Spirometrie  300,00 Kč 

EKG 150,00 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


