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I nformovat zaměstnavatele o mož né mvlił
stav jeho zaměstnanců ;

u faktoľ ů pracovní ch podmí nek na

c) Vykonávat pravidelný dohled na pracoviš tí ch zaměstnavatelę
a nad
vykonávanými zaměstnanci

d) Kontľ olovat

e)

Đ

zdrav

otní

pracemi

:

.zdravotnický matenál v lé káľ nič káchumí stěných v objektech
zaměstnavatele;
Spolupracovat se zaměstnavat"lg* , zaměstnan ci, zástupcem
pľ o oblast bezpeč nosti a
ochĺ any zdraví při práci a s odboľ ně
osotami podte právní ch předpisů
-způ sobilými
upľ avují cí chzajiš tění dalš í ch podmí nek_bezpeč
nosti a ochľ aný zdraií při práci a dále
s
kontrolní mi orgány v oblasti bezpeč nosti a óchľ any zdraví připľ áci;

Neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjiš tění závaž ných
nebo opakují cí ch Se

skuteč ností negativně ovlivňují cí ch bezpeč nost a
ochľ an u idraví při práci;
g) Vé st dokumentaci o pľ acovnělé kařskýôh služ bách pľ ováděný.ŕ
p.ä zaměstnavatele,
která se nevztahuje ke konkré tní mu zaměstnanci' odděleně
od zdľ avotnické
dokumentace vedené o konkľ é tní chzaměstnancí ch.
Dokumentací pľ acovnělé kařských
sluŽeb se ľ ozumí záznamy o
| innostech prováděných v rámci pľ acovnělé kďských
sluŽeb, např' záznam o provádění
dohledu na pľ acoviš ti zaměstn avatele, záznam o
poradenství poskytnuté m zaměstnavateli apod.
;
h) Pľ ovádět odboľ né poradenské akonzultaenĺ oinnosti při projektování
výstavby nebo
ú pravě pľ acoviš ť ,pří p. při zavádění noqých technologii
u praóorr.rĺ ch
Đ V nezbytné m ľ ozsahu spolupracovat s oš etĘí cí milé kaři zaměstnanců | ostup,i.
zaměstnavatele;
j) Na Žádost zaměstnavatele piovádět š kolení
zaměstnavatele v poskytovĺ í ní
* ěrtnurr.ů
první pomoci v předpokládané m rozsahu 50'äosob
roč ně;
k) Na základě Žádosti zaměstnavatele
pľ acovnělé kařské prohlí dky, a to vstupní ,
výstupní , peľ iodické , mimořádné ,
pľ ohlí dky zaměstnanců a
ucházejĺ cí ch
se o zaměstnáni u zaměstnavatele a pľ ohlí dky řidič ů ;

l) Na

základě ž ádosti zaměstnavatále posŕ ytovat dalš í odboľ né
služ by v oblasti
pľ acovnělé kďských sluŽeb nad rámec č innosti
specifikovaných pod pí sm. a) _k) tohoto
č lánku.

2'

3'

Podkladem pro posouzení zdtavotní způ sobilosti zaměstnance
nebo osoby ucházejí cí se o
zaměstnání k pož adované mu výkonu práce bude pí semná
infoľ mace o pracovní m zaÍ azení
a charakteristika^ pľ ac_oviš tě (kategorizace prací ä pracoviš ť
uyp.u.ouä rré ve smyslu $ 37
zákona č )' 258/ 2000 Sb., o ochĺ aně veřejné ho zdiaví ,
ve znění pozdějš í ch předpisů ) na
ž ádance, v pří padě vstupní pľ ohlí dky charakteľ istika
předpoklád* eno p.u.ovní ho zaÍ azení
a pľ acoviš tě, a výpis ze zdravotní dokumentace bd ľ egistrují cí ho
praktické ho lé kaře
zaměstnance nebo osoby ucházejí cí se o zaměstnání ,kteľ y
nesmł byt stä rš í90 dnů ode dne
jeho vydání , pŤ í padná'dalš íodborná vyš etření
v souladu s legislativou.

Poskýovatel pľ acovnělé kařských sluŽeb je opľ ávněnp
ož ad,ovatpo zaměstnavateli zajiš tění
měření ' popř' expertizy, ato za ú č elemanalýż ypracovní ch
podmí nek, pra"ounĺ ľ 'oprostředí
a odezvy oľ ganismu zaměstnanců , vč etně o} r'lôat.i
kategőľ izace zdrivotní ch rizik,pokud
má podezření , ž e doš lo k takové změně prácovní ch podiní nek'
kteľ e negativně ovlivňuje
nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstńanctl. Zaměstnavatel je
poviřen měření nebo

expeftizy pož adované poskytovatelem pracovnělé kďských
si.'z"u ,ł :otĺ t.JestliŽe s
poŽadavkem na zajiš tění těchto měření nebo
expeľ tiz nósouhlasí , pož idá o stanovisko
pří sluš ný oľ gán ochľ any veřejné ho zdraví . V ž ádosii
zaměstnavatel nesouhlas se zajiš tění m
měření nebo expertiz podle poŽadavku poskýovatele pľ acovnělé kařských
služ eb

odů vodní .
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4. Poskýovatel
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pracovnělé kařských služ eb se zavanlje zachovávat mlč enlivost o vš ech
skuteč nostech, kteľ é souvisejí s
č innosti zaměstnavatele, o nichŽ se v
souvislosti s ýkonem pľ acovnělé kďských sluŽeb dozvěděl.

5. V

pří padě poruš ení jaké koliv povinnosti poskytovatele pľ acovnělé kďských sluŽeb dle
pří sluš né houstanovení č l. m. odst. 1 té to smlouvy je zaněstnavatel oprávněn
kľ omě nahľ ady š kody zaplacení smluvní pokuty ve výš i 1 000 Kč (slovy:
tisí c korun
č eských) zakaž dý jednotliqý pří pad poruš ení . To neplatí v pří padě, Že poruš ení povinnosti
by| o zapÍ í ěiněno nedostateč nou souč inností na straně zaměstnavatele.

6.

Úhľ adou smluvní pokuty není dotč eno právo na nĺ áhľ adu ú jmy způ sobené poruš ení m
povinnosti, Pľ o kterou jsou smluvní pokuty sjednány ani povinnost poskýovatele
pľ acovnělé kařských sluŽeb řádně poskýnout plnění dle té to smlouvy.

rv.
Práva a povinnosti zaměstnavatele

1.

Zarněstnavatel se zavazuje poskýovateli pľ acovnělé kařských sluŽeb poskýnout potřebnou
souč innost při qýkonu pracovnělé kařských sluŽeb azatí m ú č elemzajistí , pří p. poskytne:

vš echna svá pracoviš tě
za pří tomnosti některé ho z pověřených
zaměstnanců zaměstnavatele, pří p. osoby odbomě způ sobilé v prevenci rizik);
Veš keľ é informace potřebné pľ o plnění předmětu té to smlouvy, ato zejmé na vš echny
potřebné infoľ mace o povaze práce, pracovní ch podmí nkách a o povaze rizikov'ých
faktoru pracovní ch podmí nek. V pří padě změnmají cí ch vliv na zaŕ azení zaměstnanců
do jednotlivých kategorií , bude zaměstnavatel o tomto neprodleně infoľ movat
poskytovatele pracovnělé kďských sluŽeb;
Při odeslání zaměstnance nebo uchazeč e o zaměstnání na pľ acovnělé kďskou pľ ohlí dku
a jeho vybavení pí semnou Žádosti obsahují cí ú daje o druhu práce, reŽimu práce a
pľ acovní ch podmí nkách, ke kteým je posouzení zaměstnance nebo uchazęč e o

a) Vstup na
b)

c)

zaměstnĺ ání poŽadováno;

d) Vybavení zaměstnance nebo uchazeč e o zaměstnání výpisem ze zdtavotní
dokumentace vedené o zaměstnanci jeho registrují cí m lé kďem v oboru vš eobecné

e)

pľ aktické lé kďství nebo oboru praktické lé kďství pro děti a doľ ost, kteľ ý nesmí byt
staľ š í90 dnů ode
vydaní ;
odeslání zaměstnance na mimořádnou pracovnělé kďskou pľ ohlí dku, pokud o to
zaměstnanec pož ádá nebo má-li zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způ sobilosti
zaměstnance k pľ áci.

2.

Pľ acoviš tě zaměstnavatele se ke dni podpisu smlouvy nachánejí v budovách Š tefránikova
13-15, Š teflánikova 17, Náměstí 14. Í í jna4 a Preslova 5, vš e Pľ aha 5.

v.
Výkon a pľ ovádění pracovnělé kařských služ eb

4
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1. Pracovnělé kařské prohlí dky a vyš etření budou poskytovány vš em zaměstnanců m

zaměstnavatele a uchazeěů m o zaměstniĺ ní , pľ o něž tato povinnost vyp| ývá z platých a
ú č innýchprávní ch předpisů .

2.

Smluvní stľ any se výslovně dohodly na tom, Že poskýovatel pracovnělé kařských sluŽeb
mů Že zajistit některou souč ást poskýovaných pracovnělé kařských sluŽeb prostřednictví m
jiné ho poskýovatele (tzv. pověřené ho poskýovatele) dle ust. $ 57a odst. l zź lkona č ,.
37312011 Sb., o specifických zdravotní ch sluŽbách, ve znění pozdějš í ch předpisů .

3.

Termí ny pľ acovnělé kařských pľ ohlí dek a vyš etření si budou sjednávat pří mo zaměstnanci
odeslaní na pľ acovnělé kďskou prohlí dku s poskytovatelem pľ acovnělé kďských služ eb.
Předmětná pľ ohlí dka musí bý reaLizována poskytovatelem pľ acovnělé kďských služ eb
v nejbliž š í mmoŽné m teľ mí nu, nejpozději vš ak do 7 pracovní ch
ode dne objednání .

4. Pľ acovnělé kďské pľ ohlí dkybudou prováděny V pľ ostorách

poskýovatele
pracovnělé kařských sluŽeb splňují cí ch veš keré stavebnětechnické a hygienické pož adavky
na plnění předmětu smlouvy na adrese Kartouzská 20416, Praha 5. Ze závaž ných dů vodů
je poskýovatel pracovnělé kařských sluŽeb oprávněn doč asně přeruš it poskytování
pracovnělé kařských prohlí dek na té to adrese za souč asné hosplnění těchto podmí nek:

a) poskýovatelpľ acovnělé kařských
b)

sluŽeb min. 14 kalendářní ch dní předem o přeruš ení
provozu pí semně
zaměstnavatele,
poskytovatel pracovnělé kařských služ eb po
přeruš ení zajistí ntů tadni mí sto pro
poskytování pracovnělé kďských prohlí dek s dostupností MHD max. 30 minut od sí dla
zaměstnavatele.

5. Minimální rozsú l oľ dinač nídoby

poskytovatele pracovnělé kařských služ eb, ve kteľ é lze
pľ ovádět pracovnělé kďské pľ ohlí dkyč iní 40 hodin týdně.

6.

Č irrnosti dle č l. I I I . odst.

7.

Pracovnělé kařské prohlí dky, vyš etření a konzultace mimo ordinač ní dobu poskytovatele
pľ acovnělé kařských sluŽeb budou řeš eny opeľ ativně dle potřeby po telefonické domluvě s
kontaktní mi osobami zaměstnavatele a poskytovatele pľ acovnělé kďských služ eb.

1

pí sm. d) a e) budou pľ ováděny v pľ ostorách zaměstnavatele

VI .
Dů věľ nost infoľ mací a ochrana osobní ch rĺ dajů
Zaĺ rlěstnavatel a poskytovatel pľ acovnělé kařských sluŽeb se zavazují plní t pľ ávní
pož adavky a povinnosti v souladu se zákonem č . I I 0| 20I 9 Sb., o zpracovź ní osobní ch
ú dajů ,ve znění pozdějš í ch předpisů , v souvislosti se svojí č inností při plnění ú č eluté to
smlouvy. Zaměstnavatel i poskytovatel pracovnělé kařských služ eb se souč asně zavazuji,
ž e budou při plnění ú č eluté to smlouvy, postupovat v souladu s Naří zení m Evropské ho
parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne27. dubna 2016 o ochĺ aně fyzických osob v
souvislosti se Zpracování m osobní ch ú dajů a o volné m pohybu těchto ú dajů a o zruš ení
směľ nice 95l46lEs / obecné naří zení o ochľ aně osobní ch i] dąű/ (dále té ž jen,,GDPR"),
jakož i v souladu sę ztwaznými pľ avidly a pľ ávní mi předpisy, které budou na ú ľ ovni
Evľ opské unie nebo v Č eské ľ epublice přrjaty za ú č elempľ ovedení nebo adaptace obecné ho
5
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)
naŤ í zenío ochľ aně osobní ch ú dajů .Smluvní stľ any se zavazují poskytnout
souvislosti veš keľ ou potřebnou souč innost.

si v

té to

2.

Ustanovení mi tohoto č lánku VI . smlouvy se pľ oto upľ ar,ují vztahy mezi zarněstnavatelem
a poskytovatelem pracovnělé kařských sluŽeb, jakož to samostatnými spľ ávci osobní ch
ú dajů .

3.

Zauč elem plnění té to smlouvy zaměstnavatel předává poskytovateli pracovnělé kďských
služ eb ke zpracování osobní ú daje zaměstnanců zaměstnavatele potřebné k výkonu
pľ acovnělé kařských sluŽeb.

4. Ąracovź ní a

osobní ch ú dajů ke splnění ú č elutóto smlouvy ze stľ any

zaměstnavatele podlé há právní mu titulu plnění právní povinnosti (č lanek 6' odst. 1 pí sm.
c/ GDPR), která vyplývá ze zź kona č :. 26212006 Sb., ztlkonik práce, ve znění pozdějš í ch
předpisů , zź tkonač ,.37320l1 Sb., o specifickýchzdravotní ch služ bách,ve zněnÍ pozdějš í ch
a vyhláš ky Ministeľ stva zdravotnictví č . 79l20l3 Sb., o pracovnělé kďských
sluŽbách a některých druzichposudkové pé č e,ve znění pozdějš í ch předpisů .

5.

Zpracování a předávání osobní ch ú dajů ke splnění ú č eluté to smlouvy ze strany
poskýovatele pľ acovnělé kařských sluŽeb podlé há právní mu titulu zptacování pro ú č ely
pľ eventivní ho nebo pracovní ho lé kařství a pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance
(č lĺ ĺ nek9. odst.2 pí sm. h/ GDPR), kteľ é vypl1ývázezź lkonač ,.262l2006 Sb., zákoní kpráce,
ve znění pozdějš í ch předpisů , zátkonač ).373lŻ 0I 1 Sb., o specifickýchzdravotní ch sluŽbách,
č . 79l20l3 Sb., o
ve zĺ ěni pozdějš í ch předpisů a vyhláš ky Ministerstva
pracovnělé kařských sluŽbách a někteľ ých druzí ch posudkové pé č e,ve znění pozdějš í ch
předpisů .

6. V pří padě nutnosti

zapojení do zpracování osobní ch ú dajů dalš í ho spľ ávce č i zpracovatele
ze strany poskytovatele pľ acovnělé kařských sluŽeb se poskytovatel pracovnělé kařských
sluŽeb zavazuje infoľ movat předem v přiměřené lhů tě zaměstnavatele o veš keľ ých
zamýš lených změnách týkají cí chse přijetí dalš í ch spľ ávců ć i zpracovatelů nebo jejich
naÍ lrazení , aumož ní tak zaměstnavateli vyslovit proti těmto změnám pří padné námitky.

7.

Zaměstnavate| i poskytovatel pracovnělé kařských sluŽeb prohlaš ují , ž e k zajiš tění
předmětné ho zpracování osobní ch ú dajů subjektů ú dajů poskýuje zavedení vhodných
technických a organizač ní ch opatření dostatęč né zttruky tak, aby dané zpracováni osobní ch
ú dajů splňovalo pož adavky dlę GDPR azajiš tění pľ áv subjektů ú dajů .

8.

osobní ú daje subjektů ú dajů budou zabezpeč eny mimo jiné následují cí m způ sobem:
a) Veš kerá zpracovávaná" data, obsahují cí osobní ú daje subjektu ú dajů ,budou
zpracovávána a budou s nimi disponovat pouze urč ení a pověření zaměstnanci
smluvní ch stran č i spolupracují cí osoby smluvní ch stran;
b) Pří stup ke zpľ acovávaným a zpÍ acovaným datů m je vyhrazen pouze pověřeným
zaměstnanců m č i spolupľ acují cí mosobám smluvní ch stľ an vč etně technické ho a
fyzické ho zabezpeěení nosič ů a listin obsahují cí ch osobní ú daje subjektů ú dajri, tak,
aby uloŽené osobní ú daje nemohly bfi zneuž ity nepovolanou osobou;
c) Smluvní strany povedou evidenci o vš ech pří padech poruš ení ochrany zpracovź xaných
a Zpracovaných dat a v pří padě bezpeč nostniho rizika ýkají cí hose poruš ení ochĺ any
zpracovávaných a zptacovaných dat neprodleně, nejpozději vš ak ďo 24 hodin od jeho
zjiš tění ' vyrozumi druhou smluvní stranu;
6
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d) V oblasti zptacování osobní ch ú dajů zajiš ť ujísmluvní stľ any pruběŽné

e)

Đ

š kolení

pověřených zaměstnanců č i spolupľ acuj í cí chosob ;
S přihlé dnutí m k technickým moŽnostem mají smluvní stľ any zavedena opatření
vedoucí k zabrź nění neopľ ávněné mu č tení ,výváření , kopí ľ ování , přenosu, ú pľ avěč i
vymazź lní zź z.'narnŮ obsahují cí ch osobní ú daje subjektů ú dajů ;
Smluvní mi stľ anami jsou zajiš těny postupy pľ avidelné ho testování , posuzování a
hodnocení ú č innostizavedených technických a organizač ní ch opatření pro zajiš tění
bezpeč nosti zpracov ź ni osobní ch ú dajů .

9.

v odst. 8 tohoto č lánku je
Ke standaľ dů m technických aorganizač ní ch opatření
poskytovatel pracovnělé kďských služ eb v pří padě postupu dle odst. 6 tohoto č lanku
zpracovź ní
povinen zavázat vš echny ostatní správce nebo zpracovatele, které zapoji
standardů technických a organizač ní ch
osobní ch ú dajů .Zaĺ eďodrŽení shoľ a
opatření v pří padě dalš í ho správce nebo zpľ acovatele odpoví dá zcela poskýovatel
pracovnělé kařských sluŽeb zaměstnavateli.

10.

Poskýovatel pracovnělé kďských sluŽeb se zavazuje osobní ú daje zptacovź xané
té to smlouw zpTacovávat ýfuadně po dobu platnosti a ú č innostité to smlouvy. Po
skonč ení zpracování osobní ch ú dajů se poskytovatel pľ acovnělé kařských služ eb zavazuje
tak, aby nebyla naruš ena bezpeěnost těchto
osobní ú daje bezpeč ným způ sobem
osobní ch ú dajů ,s výjimkou osobní ch ú dajů ,u kteých pří sluš ný právní předpis stanoví
povinnou dobu uchování .

11.

Smluvní stľ any se zavazují poskýnout si navzájem veš kerou souč innost potřebnou pro
zajiš tění souladu s povinnostmi dle č lánku 32. až 36. GDPR, jakož , i veš kerou souč innost
potřebnou za ú č elemprokázáni splnění povinností zaměstnavatele a poskýovatele
pľ acovnělé kďských sluŽeb vyplývají cichzÍ é tosmlouvy a z pří sluš ných právní ch předpisů .

lZ.Y

pří padě, ž e subjekt ú dajů v souladu s č lánkem 15. GDPR uplatní u poskytovatele
pracovnělé kařských služ eb pľ ávo na pří stup ke svým osobní m ú dajů m, je poskýovatel
pľ acovnělé kařských služ eb povinen tento pří stup umož nit a podat subjektu ú dajů Žádarté
informace o zpracovź ĺ níosobní ch ú dajů .

13.

14.

pří padě, ž e zaměstnavateli jako správci vznikne iĺ jma z dů vodu pochybení na straně
poskytovatele pľ acovnělé kďských sluŽeb a bude z tohoto dů vodu odpovědný za správní č i
jakýkoliv jiný delikt v oblasti ochľ any osobní ch ú dajů ,vzniká zaměstnavateli nł áľ ok na
náhľ adu š kody po poskytovateli pľ acovnělé kařských sluŽeb, ato aŽ do výš e pokuty ulož ené
mI za tento správní č i jakýkoliv jiný delikt, vč etně pří padných dalš í ch vynalož ených
nákladů zaměstnavatele, vč etně ú č elněvynalož ených nákladů za právni zastoupení
zaměstnavatele. Smluvní strany se zavazují k poskýnutivzé ĺ jemnésouč innosti při styku a
jednĺ í ní chs Úřadem pro ochranu osobní ch ú dajů 'jakož to dozoľ ovým uřadem dle GDPR, a
se subjekty ú dajů ,č i jinými subjekty, kteľ ých se zpracování osobní ch ú dajů týká'avyĺ alož í
veš keré ú silí na odstranění protipľ ávní ho stavu ve vztahu ke zpracovttvaným osobní m
ú dajů m dle té to smlouvy, a to neprodleně poté , co taková skuteč nost nastane.

V

Vš echny informace' které se poskyovatel pľ acovnělé kařských služ eb, jeho zaměstnanci a
spolupracují cí osoby poskýovatele pracovnělé kařských sluŽeb dozvÍ v souvislosti s
plnění m té to smlouvy, jsou dů věrné povahy. Poskýovatel pracovnělé kařských služ eb se
zavazu1e zachovź xat o dů věmých informací ch mlč enlivost a dů věrné informace použ í vat
za
pouze k plnění ú č eluté to smlouvy. Poskyovatel pľ acovnělé kařských služ eb
7
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poruš ení té to povinnosti mlěenlivosti svými zaměstnanci, jakož i jeho spolupľ acují cí mi
osobami' které se na plnění té to smlouvy pří padně podí lejí .Povinnost zachovź tvat
mlč enlivostznamenázejmé napovinnost zdrž etse jaké hokoliv jednání , kteým by
informace byly sděleny č i zpří stupněny nepovolaným osobiám nebo by byly využ ity v
rozporu sjejich ú č elempľ o vlastní potřeby poskytovatele pracovnělé kařských sluŽeb'jeho

zaměstnanců a spolupracují cí ch osob poskytovatele pľ acovnělé kařských služ eb, pří padně
by bylo umoŽněno nepovolaným osobám jaké koliv vylž ití těchto
infoľ mací .
Poskýovatel pľ acovnělé kařských sluŽeb je povinen přijmout organizač ní , technická a
personální opatření k ochľ aně dů věľ nýchinfoľ mací .
15.

Povinností mlč enlivosti dle tohoto č lánku není dotěena povinnost poskýovatele
pľ acovnělé kařských sluŽeb sdělit nebo zpffstupnit dů věmé infoľ mace třetí osobě' pokud
toto sdělení nebo zpří stupnění vyplyvá z platných a ú č innýchpľ ávní ch předpisů iebo z
rozhodnutí oľ glí nů veřejné moci, jakož i zpří stupnění dů věmých inform aci za ú č elem
plnění právní ch povinností nebo ochrany oprávněných zájm:ů . Povinnost mlč enlivostitwá
i po skonč ení smluvní ho vztahu založ ené ho touto smlouvou.

vI I .
Cena a platební podmí nky

1. Za

zajĹš tění předmětu smlouvy v č lánku I I . a I I I . odst. 1 pí smeno a), b), c), d), e),
Đ, g), h),

i)' j) té to smlouvy nálęž í poskytovateli pracovnělé kařských služ eb pľ avidelná

puusarńi
odměna ve výš i 38 Kč bez DPH (slovy: třicet osm korun č eských) zakázdeho zaměstnance
za jeden kalendářní měsí c. Pľ o ú č elyfaktuľ ace se bude vychź net z poč tu zaměstnanců
zaměstnavatele k poslední mu dni kalendářní ho č tvľ tletí ptecházejí cí mu
měsí ci, za kteý se
pauš ální odměna hradí .

2. Za

zajiš tění pracovnělé kařských pľ ohlí dekdle č lánku I I I . odst. 1 pí smeno k) té to smlouvy
zaměstnance nebo uchazeč e ó
zaměstnání odměna ve výš i:
né ů ež poskytovateli
í
pracovnělé kařských sluŽeb

Cena bez DPř{
(za 1prohlí dku)

Dľ uh pľ ohlí dky

Đ

Vstupní prohlí dka

700

Kč

b) Výstupní pľ ohlí dka

700

Kč

c) Peľ iodickápľ ohlí dka

700

Kč

í ) Mimořádná

700

Kč

Následná pľ ohlí dka

700

Kč

Prohlí dka řidič e

700

Kč

Đ
Đ

prohlí dka

3. Za

poskytnutí dalš í odborných sluŽeb v oblasti pracovnělé kařských služ eb dle č lánku I I I .
odst. 1 pí smeno l) té to smlouvy nálež í poskytovateli pracovnělé kařských sluŽeb odměna
ve výš i 1 300 Kč / hod bez DPH.
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faktuľ a _ daňový doklad, kterou poskýovatel
pracovnělé kďských služ eb vystaví vž dy k poslední mu dni pří sluš né homěsí ce, v němŽ byla
její ho
č innost vykonána. Splatnost faktury _ daňové ho dokladu č :iní 2I dnů ode
vystavení . Faktura - daňoqý doklad musí byt zaměstnavateli doruč ena do 3 dnů ode dne
její ho vystavení . Pří lohou faktury _ daňové ho dokladu bude seznam sluŽeb, vč etně jmen a

Podkladem pro zaplacení odměny

je

pří jmení posuzovaných osob.

5.

Faktury budou poskýovatelem pľ acovnělé kařských sluŽeb zasilź ny elektľ onickou poš tou
v PDF formátu na emailovou adľ esu poskytnutou zaměstnavatelem. Elektronicky zaslané
platných a ú č inných
faktury - daňové doklady budou splňovat veš keré náleŽitosti
pľ ávní ch předpisů Č eské republiky. Emailová adresa pľ o zasí láni faktuľ :
otakar. dlrm ak@pr aha5 cz
.

-

6.

Cenazazajiš tění předmětu té to smlouvy mů Že bfi měněna pouze z dů vodu změny zź konné
sazby DPH na zź kladé pří sluš né hoprávní ho předpisu. Celková cena bude v tomto pří padě
upľ avena pí semným dodatkem k té to smlouvě.

7.

Je-li zaměstnavatel v pľ odlení s ú hľ adouplateb dle tohoto č lánku smlouvy, je poskýovatel
pľ acovnělé kařských sluŽeb opľ ávněn pož adovat na zaměstnavateli tł tok z prodlení z
neuhrazené dluž né č ástky podle konkľ é tnífaktury zakaž dý den pľ odlení ve výš i stanovené
naří zení m vlády, kteľ ým se stanoví výš e ú roků z pľ odlení .

VI I I .
Tľ vání a ukonč ení smlouvy

1.

Tato smlouva se uzaví rá na dobu neuľ č itou ode dne nabýí ú č innostismlouvy

2.

Tuto smlouvuLze ukonč it pí semnou dohodou smluvní ch stľ an,
nebo pí semnou výpovědí .

3.

Smluvní stľ any jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu bez udĺ ání dů vodu pí semnou
výpovědí doruč enou druhé smluvní straně. Výpovědní lhů ta č iní 3 měsí ce a poč í náběž et

od smlouvy

pľ vní m dnem měsí ce následují cí ho po doruč ení výpovědi druhé smluvní straně.

4.

Poskýovatel pracovnělé kařských sluŽeb je opľ ávněn ukonč it smluvní vztahvyplývají cí z
té to smlouvy výpovědí bezvýpovědní lhů ty v pří padě, ž e

a)

b)

5.

doI ož | ž e mu zaniklo oprávnění k poskýovź ní zdravotní ch služ eb, nebo
zaměstnavatel bude v prodlení s ú hĺ adou svých peněž itých ztnazktlvyplyvají cí chzté to
dní ode dne její ho pľ okazatelné ho doruč ení
smlouvy po dobu delš í neŽ 30
zaměstnavateli.

Zaměstnavatel je oprávněn ukonč it smluvní vztah vyplyvají cí
bez výpovědní lhů ty v pří padě, ž e:

a) poskýovatel
b)

z

té to smlouvy výpovědí

pľ acovnělé kařských služ eb při poskýování sluŽeb postupuje v rozporu
s pľ ávní mi předpisy nebo opľ ávněnými pokyny zaměstnavatele,
poskýovatel pracovnělé kařských služ eb v ľ ozporu s č l. V. odst. 4 té to smlouvy přeruš í
svou č innost na adľ ese poskytování pracovnělé kďských pľ ohlí dek po dobu delš í 7
9
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kalendĺ ĺ řní chdnů ,
c) poskýovatel pľ acovnělé kařských služ eb se dostane do prodlení
s řádným poskýování m
_. sluŽeb ve sjednané kvalitě a ěáse, nebo
d) poskytovatel pracovnělé kďských sluŽeb poruš í jaké koliv
povinnosti vyplývají cí pro něj
zté to smlouvy, zejmé napak' nikoliv vš ak vylujně,
povirrnosti ,;"arr* e'řč l. m odst. 4,
č l. V, č l. u nebo č l. lx odst. 3 té to smlouvy,
a poskýovatel pľ acovnělé kařských slu.Žeb
takové poruš ení povinností neodstľ aní ani po
pí semné výzvě zaměstnavatele stanovují cí
dodateč nou lh.itu p- splnění povinnosti č i jiný
způ sob odstranění její ho poruš eni, s rrýjimkou
poruš ení | oł n ro.tĺ sjednané v č l.
odst. 4
té to smlouvy, které opravňuje zhotovitele
k rnýpovědi'a"r ryporědní doby bez pí semné
uýzvy zaměstnavatele stanovují cí dodateč nou
í ńĺ tupro .| lr'c'rĺ povinnosti č i jiný způ sob
odstľ anění její ho poruš ení .

il

Úeĺ * y výpovědi bez výpovědní lhů ty nastávají okamŽikem
doruč ení pí semné výpovědi

dľ uhé smluvní straně.

6'

Výpovědí smlouvy nezan1ká náľ ok na náhradu
š kody nebo smluvní pokuty a povinnost
mlč enlivosti.

I X.
ostatní ujednání

1'

Na právní vztahy, touto smlo uvou založ ené
a v ní výslovně
neupľ avené , se použ ijí platné
Jú č innéprávní předpisy Č eské

ľ epubliky.

a

2'

Smluvní stľ any berou na vědomí , ž e k nabytí
ú č innosti1é to smlouvy je nezbyné její
uveřejnění v registru smluv podle zákona
8. ząolzots Sb., o zvfisí ní ch podmí nkách
ú č innostiněkteých smluv, uveřejňování těchto
.-i.ro a o ľ egistru smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů óde.an" poĺ pi'u_'-louuy
poslední smluvní stľ anou,
nejpozději do 3'měsí ců ode dne podpisu
.ńlo.rr.y, Lt".e provede Městská č ást Praha 5.
Smluvní strany beľ ou na vědomí ,^ ž e zveřejno"ĺ
oś áunĺ cnů aair: u" .rnlo.rrro uveřejněné v
registru smluv podle věty pľ vní se děje v souladu
s tĺ ĺ rľ ozákoňem a s č l. 6 odst. 1 pí sm.
c)
naÍ í zeníEvľ opské ho paľ lamentu a Rady (EU)
2016/ 679. Smluvní stľ any prohlaš ují ,ž e
skuteč nosti obsaž ené ve smlouvě nepovaŽují
za obchodní tajemství ve smyslu 504
$
obč anské ho záko-nlkua udělují svolení k jej
ichuž ití auveřejněnibez stanovení jakýchko1iv

dalš í chpodmí nek.

3'

Poskýovatel pracovněI é kařských

sluŽeb je podle ust. 2 pí sm. e) zál< ona č .
320/ 2OO1 Sb.,
o finanč ní kontľ ďe- ve veřejné správě á změně $
některych
-po.ri* ou zákontl (zákono finanč ní
kontľ ole), ve znění pozdějś í chpľ "apĺ ',i,
spolupů sobit při výkonu
9sobou
.ĺ ,

Í inanč níkontľ oly pľ ováděné

sú hradou zbož í nebosluŽeb z veřejných výdajů .

x.

Závěreč ná ustanovení
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1.

Veš keré změny a doplfüy té to smlouvy musí byt uč iněny pí semně ve formě ěí slované ho
dodatku k té to smlouvě, podepsaĺ ré hok tomu oprávněnými zástupci obou smluvní ch stľ an.

2.

Smluvní strany prohlaš ují 'ž e tato smlouva obsahuje veš keľ ý projev jejich shodné vů le a
mimo ni neexistuj í ž ádnáujednání v jiné neŽ pí semné formě, která by ji doplňovala, měnila
nebo mohlamí týznampři její m ýkladu až e setedy ž ádnázę smluvní ch stľ an nespolé há
na pľ ohláš ení druhé smluvní strany, které není uvedeno v té to smlouvě, její ch pří lohách č i
dodatcí ch. Tí m není dotč en významkomunikace stran, vč etně pokynů zaměstnavatele.

3-

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vytiscí ch s platností oľ iginálu,
smluvní ch stran obdrž í po jednom (1) vyhotovení .

4.

Stane-li se některé ustanovení té to smlouvy neplatným, zdánlivýmč i neú č inným, nemá tato
skuteč nost vliv na ostatní ustanovení té to smlouvy, která zistávĄí platná a ú č inná. Smluvní
stľ any se v tomto pří padě zavazují pí semnou dohodou nahľ adit ustanovení , které bylo
shledáno neplatným, zdź lnlivým č i neú č inným noým ustanovení m, které po obsahové
stľ ánce nejlé pe
zamýš lené mu ú č elupů vodní houstanovení . Do té doby platí
odpoví daj í cí ił prav a obęcně záv azný cb, právní ch předpi sů Č eské ľ epubliky.

z

nichž kaž dá ze

5. Vyskýnou-li

se události, které jedné nebo oběma smluvní m stranĺ í m č ásteč něnebo ú plně
znemož ní plnění jejich povinností podle té to smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez
zbyteč né ho odkladu informovat a společ ně podniknout kľ oky k jejich překonání .

6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem
obou smluvní ch stran a ú č innostidnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv
zź kona ě. 34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľ egistru smluv' ve
znění pozděj š í chpředpisů .

7.

Tí mto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákonač . l3| l2000 Sb., o hlavní m městě Praze,
ve zné ní pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž e byly splněny podmí nky pro platnost právní ho
jednaní městské č ásti Praha 5, a to usnesení m Rady městské č ásti č .31/ 95012020 ze dne

26.08.2020.

8.

Nedí lnou souč ástí té to smlouvy je:

-

Pří loha č . 1 - oprávnění k poskýování zdravotní ch sluŽeb
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