Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH
SLUŽEB

Smluvní strany
Identifikační údaje lékaře:
IČO:
a
Identifikační údaje firmy:
IČO:
I.
Předmět smlouvy
Dle § 54 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen zákon č. 373/2011
Sb.) je zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích:
a) povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb, jde‐li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného
zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro
jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy,
b) může, jde‐li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného
zdraví a není‐li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními
předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k
práci na základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a), který je
registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské
služby podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v
odstavci 1, s nímž uzavřel písemnou smlouvu,
c) povinen, dojde‐li ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona
o ochraně veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými
právními předpisy, uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem podle
odstavce 1 o ty pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců
ode dne, kdy k této změně došlo.
Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je
a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo
b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství.
Účelem pracovně lékařské služby je zabezpečit ve spolupráci obou smluvních stran zdravotní
ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví, vyplývajícími z
rizik provozovaných činností.
Preventivní péče zahrnuje i spolupráci na úseku pracovních úrazů zaměstnanců a výchovy k
poskytování První pomoci.
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II.
Práva a povinnosti poskytovatele pracovně lékařské služby
Poskytovatel pracovnělékařských služeb je dle § 57 zákona č. 373/2011 Sb.
povinen
a) informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se
znalostí vývoje jeho zdravotního stavu,
b) informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav
jeho zaměstnanců,
c) vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými
zaměstnanci,
d) spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci, zástupcem pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a s odborně způsobilými osobami podle zákona upravujícího zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci11), odborovou organizací a kontrolními orgány v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci12),
e) neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností
negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
f) podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci12) k
zjednání nápravy nad dodržováním povinností v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci13) v případě,
že zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované
upozornění neplní povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovené jinými právními
předpisy,
g) vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která se
nevztahuje ke konkrétnímu zaměstnanci, odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o
konkrétních zaměstnancích; dokumentací pracovnělékařských služeb se rozumí záznamy o provádění
dohledu na pracovišti zaměstnavatele, včetně výsledků analýz, o poradenství poskytnutém
zaměstnavateli a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských
služeb,
h) vést odděleně zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientovi od zdravotnické
dokumentace vedené o zaměstnanci při poskytování pracovnělékařských služeb, jestliže je
registrujícím poskytovatelem pacienta a zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
Poskytovatel pracovnělékařských služeb je oprávněn požadovat po zaměstnavateli zajištění
měření, popřípadě expertizy, a to za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a
odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace zdravotních rizik, pokud má
podezření, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla
ovlivnit zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen měření nebo expertizy požadované
poskytovatelem podle věty první zajistit. Jestliže s požadavkem na zajištění těchto měření nebo
expertiz nesouhlasí, požádá o stanovisko příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o
ochraně veřejného zdraví nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jde‐li o práci v prostředí
ionizujícího záření14). V žádosti nesouhlas se zajištěním měření nebo expertiz podle požadavku
poskytovatele pracovnělékařských služeb odůvodní. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle
zákona o ochraně veřejného zdraví nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost přezkoumá důvod
žádosti zaměstnavatele a své stanovisko písemně sdělí do 15 dnů od obdržení žádosti zaměstnavateli.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "lékařský posudek") vydává poskytovatel dle
§ 42 zákona č. 373/2011 Sb. na žádost k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti,
na základě zhodnocení
a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření (dále jen "lékařská
prohlídka"),
b) výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím
poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a
dorost (dále jen "registrující poskytovatel"), je‐li posuzovaná osoba u takového poskytovatele
registrována, nebo jde‐li o posuzovanou osobu, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická
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dokumentace na území jiného státu, též na základě výpisu z této dokumentace, ke kterému je
přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; úředně ověřený překlad se nepředkládá k výpisu
ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce; výpis ze zdravotnické dokumentace si
může posuzující lékař vyžádat prostřednictvím posuzované osoby.
III.
Povinnosti a práva zaměstnavatele
Dle § 55 zákona č. 373/2011 Sb. je zaměstnavatel povinen:
a) umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb vstup na každé
své pracoviště a sdělit jim informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života
nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, předložit jim
technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělit jim informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci;
v případě pracovišť, která podléhají z důvodu státního nebo jiného zákonem chráněného tajemství
zvláštnímu režimu, vstupují na tato pracoviště pouze určení zaměstnanci poskytovatele
pracovnělékařských služeb, kteří jsou v tomto případě povinni dodržet zvláštní režim,
b) při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich
zdravotní způsobilosti,
c) při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle tohoto zákona nebo jiných
právních předpisů vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních
podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno,
d) odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec
požádal.
Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má‐
li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.
IV.
Práva a povinnosti zaměstnance
Dle § 56 zákona č. 373/2011 Sb. je zaměstnanec povinen:
a) podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se
kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu, popřípadě pracovnělékařským prohlídkám a
posuzování zdravotní způsobilosti u poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 54 odst. 2
písm. b); rovněž je povinen podrobit se zdravotním službám indikovaným poskytovatelem
pracovnělékařských služeb pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatele dalších zdravotních
služeb určí zaměstnanci poskytovatel pracovnělékařských služeb; další zdravotní služby jsou součástí
pracovnělékařských služeb,
b) podrobit se pracovnělékařským službám nařízeným podle jiného právního předpisu,
c) sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a
dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče,
d) sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu
všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci.
V.
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
Jde‐li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti
k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských
služeb s tím, že
a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž
má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému
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vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu
ucházející se o zaměstnání,
b) osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před
vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.
VI.
Postup, druh, četnost a obsah lékařských prohlídek
Postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných
pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu
odborných vyšetření, organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a obsah dokumentace o
pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, rizikové faktory pracovního prostředí
a nemoci, stavy a vady, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k
práci nebo službě, náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní
způsobilosti k práci, náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti stanoví
prováděcí právní předpis k zákonu č. 373/2011 Sb., tj. vyhláška č. 79/2013 Sb., vyhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, nestanoví‐li jiný právní předpis.
VII.
Platební podmínky
Zaměstnavatel dle § 58 zákona č. 373/2011 Sb. hradí pracovnělékařské služby, s výjimkou
posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních
prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách
po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví.
Vstupní lékařskou prohlídku hradí dle § 59 zákona č. 373/2011 Sb. osoba ucházející se o
zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o
zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví‐li jiný právní předpis jinak. Věta první a
druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo
zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví‐li právní předpis jinak.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tuto smlouvu je možné vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě, počínající běžet od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.

V

dne:

………………………………………………
zaměstnavatel

V

dne:

………………………………………………………
zdravotnické zařízení
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