Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
uzavřená podle ustanovení s 2ó9 odst. 2) obchodního zákoníku za pouŽití ustanovení
$ 53 a násl. zákč.3731201l Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění
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Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb

čHnek I.

Předmět smlouly

Předmětem této smlouvy je zajistit ve spolupráci obou smluvních stran poskytování
pracovnělékařských služeb , které bude poskýovatel pro objednatele zajišťovatv souladu
s ustanovením $ 53 a násl. zék.č.37312011 Sb. o specifických zdravotních službách ,
v platném znění.
Poskýovatel bude spolupracovat s příslušnými odbornými útvary objednatele
s útvarem PaM a BOZP, případně s ústavním hygienikem .

,

zejména

Clánek II.
Součinnost smluvních stran
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Povinnosti OBJEDNATELE

1.

:

K pracovně lékařským prohlídkám vysílá zaměstnance ( resp. žadatele o zaměstnání )
personální útvar objednatele' posuzované osobě předá tiskopis _ Žádost o prohlídku a
posudek zdravotní způsobilosti k práci , jehož vzot je Přílohou č. 1 této Smlouvy'
Provedení prohlídky objedná u poskytovatele telefonicky, případně e-mailem.

2.

objednatel se zavazuje k součinnosti s poskýovatelem při výkonu pracovnělékďských
služeb ve vztahu k zaměstnancům objednatele a zatím účelemzejména:

o

Předá poskýovďeli jmenný seznam zaměstnanců , kteří jsou povinni podrobit se
lékařským prohlídkách a tento seznam bude průběžněaktualizovat,

o

Zajistí, aby Se zaměstnanci ke vsfupním a lékďským prohlídkrám dostavovali
s výpisem ze zdravotni dokumentace registrujícíholékaře, popř. s aktuální
zdravotnickou dokumentací tímto lékařem zapůjčenouna základě Žádostí
poskytovatele o zapůjčenízdravotnické dokumentace pro registrujícílékaře
zaměstnanců.

Povinnosti POSKYTOVATELE
1.

:

Poskýovatel seznámí posuzovaného zaměstnance se závěry pracovnělékařské prohlídky,
předá mu pro zaměstnavatele Posudek o zdravotní způsobilosti k práci .'

2.

1
).

V případě negativního posudkového závěru vylučujícíhodalšívýkon příslušnépráce
zaměstnancem poskyovatel o tomto informuje neprodleně zaměstnavatele. To neplatí u
posouzení budoucího navrhovaného zařazeni a ari ýstupních prohlídek.

při nepřítomnosti poskytovatele bude zajištěn lékďem
prim.MUDr.Pavel Neshyba, Csc..Tuto doěasnou niíhradu zajišt'uje objednatel na svůj
Případný zástup
náklad.

4.

o pracovnělékařských službách prováděných pro
objednatele , zejména zéznarny o provádění dohledu na pracovištích objednatele, včetně
rysledků analýz a o poradenství poskýnutém objednateli atp. Poskýovatel dále vede
Poskýovatel vede dokumentaci

zdravotnickou dokumentaci o zaměstnancích objednatele při poskýování
pracovnělékďských služeb odděleně od zdravotnické dokumentace zaměstnance ,
jestliže je zároveň jeho registrujícím lékďem .
5.

Poskytovatel se zavazuje :
Zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech o kterých se dozvi v souvislostí
sposkýováním pracovnělékďských sluŽeb, včetně obchodního tajemství a

o
o

utajovaných skutečností,
Provádět zdravotní prohlídky dle této Smlouvy výhradně v sídle poskýovatele
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Platební ujednání
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