
Příloha č. 3 

Tabulka č. 1 

 

 

Cena v Kč bez DPH/1 

zaměstnanec 

Převzetí agendy pracovnělékařských služeb od předchozího 

poskytovatele zadavatele - implementace zaměstnanců do 

systému (jednorázově) při převzetí plnění  

 

 

Tabulka č. 2   

Pracovnělékařské prohlídky 
Cena v Kč bez DPH / 1 

prohlídka 

1. vstupní prohlídka, vč. posouzení způsobilosti k řízení 

motorových vozidel 
  

2. periodická prohlídka, vč. posouzení způsobilosti k řízení 

motorových vozidel 
  

3. mimořádná prohlídka, vč. posouzení způsobilosti k řízení 

motorových vozidel 
 

4. vstupní prohlídka  - zaměstnanci v epidemiologicky nebo 

klimaticky náročných oblastech v zahraničí, vč. posouzení 

způsobilosti k řízení motorových vozidel - pobyt do 6 měsíců 

 

5. periodická prohlídka  - zaměstnanci v epidemiologicky nebo 

klimaticky náročných oblastech v zahraničí, vč. posouzení 

způsobilosti k řízení motorových vozidel - pobyt do 6 měsíců 

 

6. mimořádná prohlídka  - zaměstnanci v epidemiologicky nebo 

klimaticky náročných oblastech v zahraničí, vč. posouzení 

způsobilosti k řízení motorových vozidel - pobyt do 6 měsíců 

 

7. vstupní prohlídka  - zaměstnanci v epidemiologicky nebo 

klimaticky náročných oblastech v zahraničí, vč. posouzení 

způsobilosti k řízení motorových vozidel - pobyt delší jak 6 

měsíců 

  

8. periodická prohlídka  - zaměstnanci v epidemiologicky nebo 

klimaticky náročných oblastech v zahraničí, vč. posouzení 

způsobilosti k řízení motorových vozidel - pobyt delší jak 6 

měsíců 

 

9. mimořádná prohlídka  - zaměstnanci v epidemiologicky nebo 

klimaticky náročných oblastech v zahraničí, vč. posouzení 

způsobilosti k řízení motorových vozidel - pobyt delší jak 6 

měsíců 

 

10. výstupní lékařská prohlídka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 3 

Tabulka č. 3 

 

Odborná poradenská a dohledová činnost 
 Cena v Kč bez DPH /1 

hodina  

1. Poradenská činnost    

2. Školení zdravotníků (min. 1x za 2 roky – min. 2 zdravotníci, 

min. 2 hodiny)  

3. Dohledová činnost (min. 1x za rok, min. 1 hod.)   

Celková cena za odbornou poradenskou a dohledovou činnost 

(součet 1-3)  

 

Tabulka č. 4  

 
Cena v Kč bez DPH/1 

zaměstnanec 

Předání agendy pracovnělékařských služeb novému 

poskytovateli zadavatele (jednorázově)   

 

Tabulka č. 5  

 
Cena v Kč bez DPH/1 

měsíc 

Paušální poplatek za vedení agendy pracovnělékařských služeb 

pro zadavatele  

 

Výše uvedené nabídkové ceny jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné. V těchto 

cenách jsou započítány veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, telefonní a další poplatky, 

poštovné, pojištění, vypracování lékařského posudku, zapůjčení pomůcek, vyhotovení záznamu 

z pravidelného dohledu, vyšetření dle jednotlivých vyhlášek.  

 
 

 

V…...................... dne ….....  

 

        ____________________________ 

               Razítko a podpis oprávněné 

              osoby dodavatele 


