
Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb 
 

Níže uvedené smluvní strany uzavírají Smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb, kterou naplňují 
povinnost zaměstnavatele stanovenou zákonem 373/2011 Sb., a jeho novelou 202/2017Sb  v platném znění a dále 
za účelem splnění povinností stanovené v § 102, 103 zákona 262/2006 Sb.  
 
 Objednatel:  
 
se sídlem:  
 
zastoupena:  
 
a  
 
poskytovatel pracovně lékařských služeb:                 MUDr. Kamila Tulinská 
se sídlem:      Stará cesta 2325, Frýdek-Místek, 738 01 
IČ:        020 95 858  
Registrace u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: MSK 121758/2013 
 
zastopupena: MUDr. Kamila Tulinská 
(dále jen poskytovatel pracovně lékařských služeb)  
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Obsah a rozsah pracovně lékařských služeb je vymezen zákonem č. 373/2011 Sb a jeho novelou 
202/2017 Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména 
vyhláškou č. 79/2013 a její novelou 436/2017 Sb. Zejména se jedná o poskytování pracovně lékařských 
služeb, jejichž součástí je 

a. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví 
b. provádění vstupních, preventivních, případně mimořádných prohlídek pro posouzení zdravotní spůsobilosti k 
výkonu práce 
 

II. 
Rozsah a organizace poskytování pracovně lékařských služeb 

Pracovně lékařské služby budou poskytovány všem zaměstnancům zaměstnavatele. Služby provádí poskytovatel 
vždy na základě písemné žádosti objednatele.  
 a. identifikační údaje zaměstnavatele, a to název , sídlo a identifikační číslo zaměstnavatele 
 b. identifikační údaje zaměstnance a to jméno, přijímení, datum narození, adresu místa  
 trvalého pobytu na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného  přechodného  pobytu 
c. údaje o pracovním zařazení zaměstnance 
 d.  Druh požadované prohlídky 
 
Zaměstnanci si k provedení prohlídky zajistí výpis ze své zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. 
Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za činnost prováděnou dle této smlouvy odměnu sjednanou dále v 
této smlouvě.  
Obsahem pracovně lékařských služeb je hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců. 
Obsahem poradenských služeb je zejména:  

1. problematika ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režim práce a odpočinku 
Obsahem prováděného dohledu poskytovatele pracovně lékařských služeb na pracovišti zaměstnavatele je zejména: 
2. pravidelný dohled na procovišti a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení  rizik. 

faktorů 
3. hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikových faktorů při výkonu práce,  výsledků 

analýzy pracovních úrazů a nemocí spuvisejících s prací 
 
Pravidelný dohled na  pracovišti zaměstnavatele bude uskotečněn jedenkrát za kalendářní rok. O provedeném dohledu ze 

strany poskytovatele pracovně lékařských služeb bude proveden písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž po 
jednom obdrží každá smluvní strana.   

 
 Dokumentace o pracovně lékařských službách obsahuje údaje dané vyhláškou o pracovně lékařských službách a je 

vedena v souladu s ustanovením §5 vyhlášky č.436/2017 
 

 



III. Zdravotní prohlídky 
Poskytovatel posoudí zdravotní způsobilost posuzované osoby vždy ve vztahu ke všem sjednaným druhům práce, které 
zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává a provede ji ji v rozsahu stanoveném vyhláškou č.79/2013 sb. o pracovně 
lékařských službách a některých druzích posudkové péče.  
Pracovně lékařskými prohlídkami jsou prohlídky vstupní, periodická, výstupní a mimořádná.  
Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávající práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví 

a) v kategorii první se provádí jednou za 6 let nebo jednou za 4 roky , jde-li o zaměstnance, který  dovršil 
50let věku 

b) v kategorii druhé se provádí jednou za 4 roky nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance , který  dovršil 
50let věku 

c) v kategorii druhé rizikové nebo v kategorii třetí jednou za 2 roky 
d) v kategorii čtvrté každý rok 
 
Zaměstnanci, kteří řídí motorová vozidla s výjimkou těch, kteří mají sjednáno řízení mot. vozidel v pracovní 
smlouvě jako hlavní pracovní činnost – periody jsou shodné s jejich zařazením do kategorie práce (viz. výše) 
  
Zaměstnanci obsluhující VZV, jeřáby – beze změny (co 4 roky, resp 2 roky  pro starší 50ti let) 
  
Zaměstnanci provádějící noční práci – co 2 roky. 
 

Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se 
neprovádějí.  
 
Mimořádná prohlídka se koná, pokud 
a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek 
c) byla při pracovně lékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, které předpokládá změnu 
zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, něž je interval periodické prohlídky nebo byl výkon práce přerušen: 1) z 
důvodu nemoci po dobu delší 8 týdnů 
2) v důsledku úrazu s těžkými následky 
3) z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců 
 
Výstupní prohlídka: se neprovádí pokud se jedná o práce zařazené do kategorie první 
 
Zdravotní prohlídky zaměstnanců budou poskytovány v ordinaci ve Frýdku-Místku, Stará cesta 2325 
 

IV. Součinnosti objednavatele a poskytovatele 
Zaměstnavatel umožní poskytovateli volný přístup na své pracoviště k provedení kontroly pracovního prostředí a 
pracovních podmínek.  
Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, o nichž se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy 
Objednavatel dodá poskytovateli informace o zařazení do kategorie prací 
 

V. Platební podmínky 
Za jednotlivé úkony zdravotní péče náleží poskytovateli odměna ve výši stanovené sazebníkem zdravotních výkonů 
poskytovatele. Platba bude provedena převodem z účtu na základě fakturace s přiloženým jmenným seznam. Splatnost 
faktury 14 dní od dne odeslání fakruty.  
 

VI. Závěrečné ustanovení 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany je mohou vypovědět s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího od doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně 
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
 
Ve Frýdku-Místku, dne.....................................    Ve Frýdku-Místku, dne....................................... 
 
 
.........................................      ................................................................. 
poskytovatel        zaměstnavatel 
 



Ceník výkonů 
Výkon Cena v Kč 
Vstupní lékařská prohlídka 600,00 Kč 
Periodická prohlídka 400,00 Kč 
Práce v noci 300 Kč 
Mimořádná prohlídka 400,00 Kč 
Dohled na pracovišti 500,00 Kč 


