
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 88 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ�  

 DNE: 23.4.2018 JEDNACÍ ČÍSLO:   1495/2018/MP 

 

NÁZEV: 
Smlouvy pro MP 

 

ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení smluv souvisejících s činností městské policie. První 
smlouvou je Smlouva o poskytnutí dotace na MKDS, druhou smlouvou je Smlouva o 
poskytování pracovnělékařských služeb pro městskou policii.    

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi 
Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a Městem Žďár nad Sázavou jako příjemcem 
dotace, v předloženém znění. 
 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,  
která bude uzavřena mezi společností Med. Doc. Praktik s.r.o. zastoupená jednatelkou MUDr. 
Magdalenou Vondrákovou jako poskytovatelem služeb a Městem Žďár nad Sázavou jako 
objednatelem služeb, v předloženém znění. 
 
 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční 

Odbor komunálních služeb  Odbor rozvoje a územního 
plánování 

Odbor stavební 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. Auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

         

Předkládá: M ěstská policie 

 

 



 

Č.j.: 1495/2018/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  4.4.2018  
 
                      
                                        
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Smlouvy pro MP  –  materiál do Rady  města 
 

 
Na základě úkolu uloženého starostou města jsou do RM předkládány ke schválení smlouvy 
souvisejících s činností městské policie.  
První smlouvou je Smlouva o poskytnutí dotace na MKDS, kdy dne 4.4.2018 byl starosta města 
vyrozuměn Krajským úřadem Kraje Vysočina o obdržení dotace ve výši 200 tis. Kč na realizaci 
projektu Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou. V rámci realizace projektu je nutné schválení 
této smlouvy.  
Druhou smlouvou je Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb, kdy je nutné uzavření této 
smlouvy vzhledem k ustanovením zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších novelizací. Dle uvedené právní normy již nepostačují zdravotní služby, které jsou 
v současné době zajišťovány praktickými lékaři jednotlivých zaměstnanců městské policie podle 
vyhlášky 444/2008 Sb. V uvedené problematice byla na pozici poskytovatele uvedených 
pracovnělékařských služeb vybrána po průzkumu poskytovatelů  MUDr. Magdalena Vondráková.   
 
Tímto si Vám dovoluji předložit uvedené smlouvy ke schválení viz. (návrh usnesení). Případné 
dotazy vám vzhledem k mému školení zodpoví zástupce vedoucího MP str. Luboš Skřivánek. 
Děkuji. 
 
 

 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
ZZ02341.0009 

 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vyso čina , 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
   

(dále jen “Kraj”) 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
adresa / se sídlem/ s místem podnikání: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 295841 
zastoupen: Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 9005-424751/0100 

 
(dále jen “Příjemce”) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci projektu „Obnova MKDS m ěsta Žďár nad Sázavou “ v rámci 
Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 ze dne 12. 12. 2017, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
 



Strana 2 (celkem 6)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.   

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce  (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl P říjemce  jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 320 000 Kč 
Výše dotace v Kč 200 000 Kč 
Výše dotace v %           62,5 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v %           37,5 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v Kč 120 000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 

skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 

samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
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Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 20. listopadu 2018.  
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady (výdaje) na pohoštění, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ......), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k)  náklady (výdaje) na publicitu, 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) náklady na výměnu kamer č. 6 a 10 s příslušenstvím 
b) náklady na dopravu a konfiguraci systému. 
 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti P říjemce  

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních ú četních doklad ů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vyso čina ID ZZ02341.0009“ , 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad.  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady,  

         f)   doručit Kraji do 30. listopadu 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
    www/kr-vysocina.cz/program-prevence-kriminality-kraje-vysocina-2018/, která bude 
    obsahovat:  

- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování,  
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
g)  umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy 
j)  vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 
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Čl. 9 

Kontrola  
 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – 
písm. j) této smlouvy.  

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 

smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 12 měsíců ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost.  
 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností P říjemce  

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Andrea Pohanová, tel. 564 602 164, e-mail: 
pohanova.a@kr-vysocina.cz. 
 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.  
 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 
 

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
a) Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 1. 2018 

 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 27. 3. 

2018 usnesením č. 0274/02/2018/ZK 
 
 
V Jihlavě dne      Ve Žďáru nad Sázavou dne  
 
 
 
 MUDr. Jiří Běhounek  Mgr. Zděněk Navrátil 
   hejtman starosta 
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Smlouva o poskytování pracovn ělékařských služeb 
 
 
 
Smluvní strany: 
 
      M ě s t o  Žďár nad Sázavou  
      se sídlem  Žižkova 227/1,  591 31 Žďár nad Sázavou 
      zastoupené starostou  Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
      IČO         00295841 
      DIČ   CZ 00295841 
      Bankovní spojení :  KB Žďár nad Sázavou, č.ú.  328751/ 0100 
      (dále jen „objednavatel") 
 

a 
 

       Med.Doc.Praktik s.r.o.    
       Zastoupená jednatelkou MUDr. Magdalenou Vondrákovou 
       se sídlem Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 
       tel.: 566 690 262 
       IČO  02807491      
       Bankovní spojení :  Moneta Money bank, č.ú.  214059796/0600 
        jako poskytovatel pracovnělékařských služeb 
        (dále jen „poskytovatel") 
 
 

I. 

Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je zajištění pracovnělékařských služeb pro objednavatele 
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, 
vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a druzích posudkové péče, 
v platném znění, a dle vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o 
zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie, v platném znění. 

II. 

Závazky a práva poskytovatele 
1. Poskytovatel provede pro objednavatele pracovně lékařské služby v tomto rozsahu: 

• periodické (preventivní), mimořádné a vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců 
objednatele včetně vydání posudku o zdravotní způsobilosti, 

• posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance objednatele, 
• posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance objednatele k držení 

           zbrojního průkazu. 

     Dále ve spolupráci s objednatelem se poskytovatel bude podílet na: 

• hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních 
podmínek na zdraví, 
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• školení v poskytování první pomoci, 
• pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby, 
• poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními 

úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací. 
2. Poskytovatel se zavazuje dodržet termín, počet i rozsah požadovaných prohlídek. 
3. Poskytovatel bude v případě pracovního úrazu pracovníků objednavatele provádět 

úkony směřující k odškodnění pracovního úrazu pouze u těch zaměstnanců, kteří 
jsou u poskytovatele zaregistrováni v přímé péči. 

4. Pro případ nepřítomnosti poskytovatele ve své ordinaci zajistí poskytovatel jinou 
formu poskytnutí zdravotní péče. 

5. Ordinační hodiny: 
Pondělí       7 - 13 hod. 
Úterý        13 – 17 hod. 
Středa         7 – 13 hod. 
Čtvrtek       7 – 13 hod.  
Pátek          7 – 12 hod.  

III. 

Závazky a práva objednavatele 
1. Objednavatel předloží poskytovateli plán preventivních prohlídek vždy nejméně 

jeden měsíc před plánovanou prohlídkou.  
2. Objednavatel si vyhrazuje možnost změny plánu preventivních prohlídek, který 

poskytovateli oznámí neprodleně poté, co se o změně dozví. 
3. Objednavatel zajistí, aby plán preventivních prohlídek byl dodržován a prohlídky 

byly prováděny rovnoměrně. 
4. Objednavatel je povinen seznámit poskytovatele s pracovním prostředím svých 

zaměstnanců a předložit mu jejich pracovní zařazení. 
5. Objednavatel vytvoří podmínky, aby zaměstnanci byli schopni podrobit se 

i nezbytným doplňujícím vyšetřením. 

IV. 

Cenová a platební ujednání 
Smluvní strany se dohodly, že za plnění předmětu smlouvy dle bodu II. zaplatí 

objednavatel poskytovateli pracovnělékařské služby částku dle platného ceníku: 

• vstupní prohlídka            400 Kč  
• periodická (preventivní) prohlídka     350 Kč 
• mimořádná prohlídka       300 Kč  
• výstupní prohlídka       300 Kč  
• posouzení zdrav. způs. zam.  (práce v noci+ řízení vozidla s p.p.v j.)  300 Kč  
• posouzení zdrav. způsobilosti zaměstnance k držení zbroj. průkazu 400 Kč 

 
Částka za plnění předmětu smlouvy bude účtována poskytovatelem měsíčně na 
základě daňového dokladu, který zašle objednateli nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce. 

Splatnost faktury je 14 dní po jejím obdržení. 
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V. 

Ostatní ujednání 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Vypovědět ji může kterákoliv ze smluvních 

stran bez udání důvodu. V takovém případě je výpovědní lhůta tříměsíční, začíná 
běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně. 

2. Při závažném porušení ujednání této smlouvy nebo obecně závazných předpisů,     
které s touto smlouvou souvisejí a při zániku kterékoliv ze smluvních stran je 
možné skončení této smlouvy ve výpovědní době jednoho měsíce. 

VI. 

Závěrečná ujednání 
l. Smluvní strany jsou povinny si navzájem sdělovat všechny skutečnosti, které 

mohou mít jakýkoliv vliv na tuto smlouvu. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého 
textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.   

3. Ve věcech neupravených výslovně touto smlouvou se vztahy účastníků řídí 
občanským zákoníkem. 

4.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, 
kterou vyjádřily určitě, vážně a bez nátlaků a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďáru nad Sázavou, na zasedání 
konaném dne 23.4.2018 pod č.j.: 1495/2018/MP. 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
Podpisy smluvních stran: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                        ………………………………… 
Med. Doc. Praktik s.r.o.          Mgr. Zdeněk Navrátil 
MUDr. Magdalena Vondráková      starosta města 


