
 

OBJEDNÁVKA ze dne:  …………………….. 

Číslo objednávky: ……………………………. 

Poskytovatel: Bc. Patrik Jeřábek, Žižkova 145, 273 09 Kladno Švermov, IČ: 88328121, neplátce DPH 

     Společnost: ……………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 Sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IČ: ……………………………… 

Statutární orgán/ zástupce ..………………………………………………………………………………………………………… 

Objednáváme u poskytovatele Bc. Patrika Jeřábka kontrolu plnění povinnosti v nemoci u našeho 
zaměstnance: 

Jméno a příjmení: …………..…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………… 

Bydliště / místo kontroly: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon zaměstnance: ………………………………………………………. 

Datum začátku pracovní neschopnosti: ………………………………………………………………………………………………. 

Rozsah a doba povolených vycházek: ................................................................................................ 

Ošetřující lékař:  ……………………….………………………………………………………………………………………………. 

Předpokládaný počet kontrol: …………………………………………………………………………………………………………… 

Preferované termíny kontroly   datum/čas (mohou se lišit od uskutečněných) 

………….……/….……………,      ….……………/……….………,      .………………/…….…………,      ………………/……………… 

………….……/….……………,      ….……………/……….………,      .………………/…….…………,      ………………/……………… 

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout odběrateli službu spočívající v provedení kontroly práce 
neschopných v mezích oprávnění zaměstnavatele dle ustanovení § 65 zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění v platném znění. Poskytovatel provede na základě objednávky a plné moci 
kontrolu, zda se zaměstnanec objednavatele zdržuje v době dočasné pracovní neschopnosti v místě 
pobytu a dodržuje rozsah a dobu povolených vycházek. 

- Poskytovatel vypracuje o průběhu kontrol záznam, který dodá objednavateli. 



 

- Nebude-li zaměstnanec zastižen, provede poskytovatel do 20-30minut po kontrole 
opakovanou kontrolu. Nebude-li zaměstnanec zastižen, zanechá poskytovatel příslušný protokol 
(výzvu) v schránce, bude-li přístupná.  

- Poskytovatel se zavazuje používat informace v souladu s platnými obecně závaznými 
právními předpisy a zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. 

- Cena za poskytnutou službu je:  

 První kontrolní návštěva u zaměstnance 270 Kč (v pracovní den a době 8:00 až 17:00hod) 

 Každá následující 250 Kč (v pracovní den a době 8:00 až 17:00hod) 

 Expresní kontrola 540 Kč/do 24 hodin od objednání 

 Víkendy, svátky se připlácí k ceně +60 % 

 Od 17:00 do 22:00 hodin příplatek k ceně +30 % 

- Cestovné 

 kontrola v Kladně v místě (po hranice města) zdarma 

 v okrese Kladno 4,50Kč/km tam a zpět 

 Mimo okres Kladno cena dohodou 

- Celková cena bude hrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem s dobou splatností 
14 dní ode dne vystavení. Ocitne-li se odběratel v prodlení se zaplacením ceny, je poskytovatel 
oprávněn požadovat a odběratel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

Pro více informací o službách, které Vám nabízíme, doporučujeme se podívat na naše stránky: 
     www.kontrolanemocnych.eu 

nebo nás kontaktujte na našich emailových účtech: 

  Bc. Patrik Jeřábek:  p.jerabek@krach-cz.cz 

  Ing. Stanislava Jeřábková: s.jerabkova@krach-cz.cz 

…….…………………………………..      …….………………………………….. 
Datum a místo        Podpis odběratele: 


