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Smlouva o zajišťování pracovně-lékařských služeb

Zaměstnavatel:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Praha 4 - Libuš, Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

IČ : 00231142

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 27-2000691349/0800

zastoupený RNDr. Lucií Jungwiertovou Ph.D., starostkou

a

Poskytovatel pracovně lékařských služeb:

MediCare Point s.r.o.

Zastoupený MUDr. Jitkou Vokálkovou, jednatelkou

se sídlem: V rohu 434/1, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČ : 10667075

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 6031223319/0800

I.

Poskytovatel pracovně-lékařských služeb je oprávněn k této činnosti dle příslušných právních

předpisů. Poskytovatel se zavazuje poskytovat pracovně-lékařské služby V rozsahu vymezeném

touto smlouvou pro zaměstnavatele v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem

č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a se

zákonem č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, V platném znění.

Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pro činnost poskytovatele a

uhradit sjednanou úplatu za činnost dle této smlouvy.

II.

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pracovně-lékařské služby v tomto rozsahu:

na žádost zaměstnavatele provádět kontrolu pracovišť se zaměřením na hodnocení a prevenci

rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti

poskytovat zaměstnavateli na jeho žádost konzultační činnost v oblasti pracovně-lékařské péče

provádět na základě žádosti zaměstnavatele pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců (vstupní,

periodické, výstupní, mimořádné)

Lékařské prohlídky provádí poskytovatel ve svém zdravotnickém zařízení na adrese: Praha 4 —

Libuš, V rohu 434/1 po předchozí telefonické domluvě (viz příloha č. 2), a to na základě žádosti

zaměstnavatele.



III.

Zaměstnavatel je povinen:

poskytnout poskytovateli informace nezbytné pro provedení posouzení zdravotní způsobilosti

— zdravotní náročnosti pro výkon práce

při odeslání zaměstnance k pracovně-lékařské prohlídce jej vybavit žádostí obsahující údaje o

druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance

požadováno (viz příloha č.1)

zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven výpisem ze zdravotnické dokumentace vedené o

zaměstnanci jeho registrujícím praktickým lékařem. Pokud nebude výpis dodán, nebude

posouzení poskytovatelem provedeno. Pokud zaměstnanec nemá registrujícího praktického

lékaře, lze výpis nahradit čestným prohlášením zaměstnance.

IV.

Zaměstnavatel se zavazuje uhradit poskytovateli činnost provedenou na základě této smlouvy

dle ceníku (viz příloha č. 3). Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu po provedení činnosti

přímou platbou od zaměstnance, kterému bude vystaven příjmový doklad pro zaměstnavatele.

V případě nutnosti doplnění specializovaného vyšetření, uhradí zaměstnavatel jeho cenu přímo

danému odbornému oddělení.

V.

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností od 1. 12. 2022 a je možné ji ukončit

výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního

dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

VI.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdržela po jednom

vyhotovení.

“Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 273/2022 ze dne
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Příloha č. 2

Ordinace pracovnělékařských služeb

MediCare Point s.r.o.

MUDr Jitka Vokálková

sestra Gita Hanousková

V rohu 434/1

Praha 4 —Libuš

1 4200

tel.601 222 424

Ordinační hodiny

Po 10—13h

Út 10—13h

St 10—13h

Čt 13—17h

Pá 10—13h

- je nutné se předem k prohlídce telefonicky objednat



Příloha č. 3

Ceník pracovně-lékařských služeb

Celkové vyšetření — prohlídka vstupní, periodická (kat. 1) 700,- Kč

Výstupní prohlídka 200,- Kč

Celkové vyšetření zaměstnanců zařazených do vyšších kategorií práce 900,- Kč

Prohlídka ze zdravotních důvodů (podle §62 ZNP) 700,— Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 300,— Kč

Konzultační činnost na žádost zaměstnavatele (hodinová sazba) 1500,- Kč

Úhrada cestovného dle ujetých km, cena za 1 km 40,-Kč



Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

č. 273/2022
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Rada městské části Praha-Libuš:

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování pracovně-lékařských služeb se
společností MediaCare Point s.r.o., se sídlem V rohu 464/1, 142 00 Praha
4 — Libuš s účinností od 20. 12. 2022,

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou Ph.D. podpisem
smlouvy, kteráje nedílnou součástí tohoto usnesení.
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