
 

D o d a t e k č. 4 

ke Zvláštní smlouvě č. 4K41W002, ze dne 29.12.2014 

(ošetřovatelská a rehabilitační péče – zařízení sociálních služeb) 

 

 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

Poskytovatel pobytových sociálních služeb:  

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace 

sídlo:    Hazlov, část Skalka u Hazlova, PSČ 351 32 

kterého zastupuje: Daniel Lindenberg funkce: ředitel 

IČO: 71175318 IČZ: 41257000 

(dále jen „Pobytové zařízení“) 

a 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky 

sídlo:   Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČO:  41197518 

kterou zastupuje:  Ing. Krista Krenkelová 

funkce:  ředitelka odboru zdravotní péče RP VZP ČR Plzeň,  

pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj 

doručovací adresa:  Regionální pobočka VZP ČR Plzeň 

Karlovy Vary, Dr. Janatky 2, PSČ 360 21 

(dále jen „Pojišťovna“)  

Článek I. 

Smluvní strany se dohodly, že úhrada hrazených služeb poskytnutých pojištěncům Pojišťovny 

v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bude prováděna způsobem dále dohodnutým v tomto dodatku. 

Článek II. 

Smluvní strany si sjednávají, že v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015  

a) jsou hrazené služby poskytované podle ustanovení § 22 písm. e) platného znění zákona č. 

48/1997 Sb. v Pobytovém zařízení vykazovány v souladu s platným zněním vyhlášky č. 

134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 

pozdějších předpisů a Metodikou pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (dále jen 

„Metodika“) a hrazeny výslednou hodnotou bodu (HBred), která je součtem variabilní složky 

úhrady a fixní složky úhrady.  

HBred = FS + VS 

kde  

HBred  je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých 

hrazených služeb  

FS je fixní složka úhrady podle písm. b) tohoto odstavce  

VS  je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce  

 

𝑉𝑆 = (𝐻𝐵 − 𝐹𝑆) ∗ 𝑚𝑖𝑛

{
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D o d a t e k E. 4

ke Zvléétni smlouvé 6. 4K41W002, ze dne 29.12.2014

(oéetrovatelské a rehabilitaéni péée
—

zafizeni socizilnich sluieb)

uzavfené mezi smluvnimi stranami:

Poskytovatel pobytovych sociélnich sluieb:

Domov pro osoby se zdravotnim postiienim "PATA" V Hazlové, prispévkové organizace

sidlo:

kterého zastupuje:

7 1 1753 18I60:

Hazlov, éést Skalka u Hazlova, PSC 351 32

Daniel Lindenberg funkce: feditel

Iéz: 41257000

(déle jen ,,Pobyt0vé zar"'1'zeni“)

a

V§eobecnou zdravotni poji§t’ovn0u (Ieské republiky

sidlo:

ICO:

kterou zastupuje:

funkce:

doruéovaci adresa:

Orlické 4/2020, 130 00 Praha 3

41 1975 1 8

Ing. Krista Krenkelové

reditelka odboru zdravotni péée RP VZP CR Plzefi,

poboéka pro Jihoéesldl, Karlovarsky a Plzefisky kraj

Regionélni poboéka VZP CR Plzefi

Karlovy Vary, Dr. Janatky 2, PSC 360 21

(déle jen ,,Poji§t’oVna“)

élzinek I.

Smluvni strany se dohodly, ie 1'1hrada hrazenych sluieb poskytnutjlch pojiéténcfim Poji§t’oVny

V obdobi od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bude provédéna zpfisobem déle dohodnut}'Im Vt01’I1tO dodatku.

(':1=inek II.

Smluvni strany si sjednévaji, ie V obdobi od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

a) jsou hrazené sluiby poskytované podle ustanoveni § 22 pism. e) platného znéni zékona 6.

48/1997 Sb. V Pobytovém zarizeni Vykazovény V souladu s platnjlm znénim Vyh12'1§ky 6.

134/1998 Sb., kterou se Vydévé seznam zdravotnich Vykonfi s bodovjlmi hodnotarni, Ve znéni

pozdéjéich predpisfi a Metodikou pro porizoveini a predévéni dokladfi VZP CR (déle jen

,,Metodika“) a hrazeny Vyslednou hodnotou bodu (HB,ed), kterzi je souétem Variabilni sloiky

1'1hrady a fixni sloiky 1'1hrady.

kde

HBred

FS

VS

HB,ed
=

FS + VS

je Vjlsledné hodnota bodu pouiité V hodnoceném obdobi pro ocenéni poskytnutjlch

hrazenjlch sluieb

je fixni sloika fihrady podle pism. b) tohoto odstavce

je Variabilni sloika fihrady spoétené podle Vzorce

PBM,

UOP1-ef-‘

PBho

UOP,w

VS
=

(HB
—

FS) * min 1;



kde 

HB  hodnota bodu podle písm. b) tohoto Článku 

PBref celkový počet Pobytovým zařízením vykázaných a Pojišťovnou uznaných bodů za 

referenční období. Těmito body se rozumí body přepočtené podle platného znění 

vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami. Referenčním obdobím se rozumí rok 2013. 

PBho celkový počet Pobytovým zařízením vykázaných a Pojišťovnou uznaných bodů v 

hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2015.  

UOPref  počet unikátních pojištěnců v referenčním období  

UOPho počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období  

min  funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší  

Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné pojišťovny ošetřený Pobytovým 

zařízením v konkrétní odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, 

s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastních hrazených služeb nebo 

hrazených služeb vyžádaných. Pokud byl tento pojištěnec Pobytovým zařízením v konkrétní 

odbornosti ošetřen v příslušném hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, 

zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané 

odbornosti pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních 

pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. 

Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, 

do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou. 

b) je pro hrazené služby poskytované Pobytovým zařízením stanovena hodnota bodu (HB) ve 

výši 0,99 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,49 Kč.  

Článek III. 

1) Základním fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Pobytové zařízení předkládá Pojišťovně 

faktury za poskytnuté hrazené služby v termínech dohodnutých ve Zvláštní smlouvě.  

2) Pojišťovna poskytne Pobytovému zařízení měsíční předběžnou úhradu do výše stanovené 

následovně: 

PMU = (PBref x 0,99) x KN / 12 

kde 

PMU je měsíční předběžná úhrada (záloha) 

PBref je celkový počet Pobytovým zařízením vykázaných a Pojišťovnou uznaných 

bodů za referenční období. Těmito body se rozumí body přepočtené dle znění 

vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami, platné k 1. 1. 2015. Referenčním obdobím se rozumí 

rok 2013. 

0,99 je hodnota bodu (HB) podle písmene b) Článku II. 

KN 1,05 (koeficient dohodnutý mezi VZP a APSS ČR)  

12 počet měsíců v roce 

Měsíční předběžná úhrada činí 297 471,00 Kč 

3) Hrazené služby poskytnuté v období před 1. 1. 2015 jsou vykazovány a hrazeny způsobem 

dohodnutým ve Zvláštní smlouvě a v uzavřených dodatcích. Pro úhradu těchto hrazených služeb 

platí dohodnutá cenová ujednání platná pro příslušné kalendářní období, ve kterém byly 

Pobytovým zařízením hrazené služby poskytnuty. Tyto dodatečně účtované hrazené služby se 

vykazují samostatnou dávkou a samostatnou fakturou. 

kde

PBref

PBho

UOPref

UOPh0

min

hodnota bodu podle pism. b) tohoto C‘,1e'1nku

celkovy poéet Pobytovym zarizenim Vykézanych a Poji§t’oVnou uznanych bodfi za

referenéni obdobi. Témito body se rozumi body pfepoétené podle platného znéni

Vyhléélql (':. 134/1998 Sb., kterou se Vydévé seznam zdravotnich vykon1°1 s bodovymi

hodnotami. Referenénim obdobim se rozurni rok 2013.

celkovy poéet Pobytovym zarizenim Vykézanych a Poji§t’oVnou uznanych bod1°1 V

hodnoceném obdobi. Hodnocenym obdobim se rozumi rok 2015.

poéet unikétnich pojiéténcfi V referenénim obdobi

poéet unikétnich pojiéténcfi V hodnoceném obdobi

funkce minimum, které Vybere z oboru hodnot hodnotu nejniiéi

Unikétnim pojiéténcem se rozumi jeden pojiéténec pfisluéné poji§t’oVny o§etreny Pobytovym

zarizenim V konkrétni odbomosti V hodnoceném nebo referenénim obdobi alespofi jednou,

s tim, is neni rozhodné, zda se jedné o oéetfeni V rémci Vlastnich hrazenych sluieb nebo

hrazenych sluieb Vyiédanych. Pokud byl tento pojiéténec Pobytovym zafizenim V konkrétni

odbornosti oéetfen V p1'1's1u§ném hodnoceném obdobi nebo referenénim obdobi Vicekrét,

zahmuje se do poétu unikétnich pojiéténcfi prisluéné zdravotni poji§t’oVny oéetfenych V dané

odbornosti pouze jednou. V pripadé slouéeni zdravotnich poji§t’oVen se poétem unikétnich

pojiéténcfi rozurni souéet unikétnich poji§ténc1°1 zdravotnich poji§t’oVen, které se slouéily.

Pokud byl pojiéténec V referenénim obdobi pojiéténcem Vice nei jedné zdravotni poji§t’oVny,

do poétu unikétnich oéetfenych pojiéténcfi se zapoéiteivé pouze jednou.

b) je pro hrazené sluiby poskytované Pobytovym zarizenim stanovena hodnota bodu (HB) Ve

Vy§i 0,99 KE a fixni sloika 1'1hrady(FS) Ve Vyéi 0,49 K‘c'.

(':1=inek III.

1) Zékladnim fakturaénim obdobim je kalendéfni mésic. Pobytové zarizeni predklédé Poji§t’oVné

faktury za poskytnuté hrazené sluiby V terminech dohodnutych Ve ZV12'1§tm' smlouvé.

2) Poji§t’oVna poskytne Pobytovému zarizeni mésiéni predbéinou fihradu do vy§e stanovené

nésledovné:

kde

PMU

PBref

0,99

KN

12

Mésiéni predbéiné fihrada éini

PMU
=

(PBrefX 0,99) X KN/ 12

je mésiéni predbéiné 1'1hrada (zéloha)

je celkovy poéet Pobytovym zarizenim Vykézanych a Poji§t’oVnou uznanych

bodL°1 za referenéni obdobi. Témito body se rozurni body prepoétené dle znéni

Vyhléélql 6. 134/1998 Sb., kterou se vydévé seznam zdravotnich Vykonfi s

bodovymi hodnotami, platné k 1. 1. 2015. Referenénim obdobim se rozumi

rok 2013.

je hodnota bodu (HB) podle pismene b) C12'1nku 11.

1,05 (koeficient dohodnuty mezi VZP a APSS CR)

poéet mésicfi V roce

297 471,00 K5

3) Hrazené sluiby poskytnuté V obdobi pred 1. 1. 2015 jsou Vykazovény a hrazeny zpfisobem

dohodnutym Ve ZV12'1§tni smlouvé a V uzavfenych dodatcich. Pro 1'1hradu téchto hrazenych sluieb

plati dohodnuté cenové ujednéni platné pro prisluéné kalendérni obdobi, Ve kterém byly

Pobytovym zarizenim hrazené sluiby poskytnuty. Tyto dodateéné 1'1(':toVané hrazené sluiby se

Vykazuji samostatnou d2'1Vkou a samostatnou fakturou.



4) Zálohové platby budou finančně vypořádány v rámci celkového ročního finančního vyúčtování 

provedeného nejpozději do 30. 4. 2016. Případný doplatek bude Pojišťovnou Pobytovému zařízení 

poukázán samostatnou platbou. Případný přeplatek bude Pobytovému zařízení stržen formou 

započtení příslušné částky proti jakékoliv následující úhradě, na kterou Pobytovému zařízení 

vznikne nárok.  

Článek IV. 

1) Hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům vykazuje Pobytové zařízení samostatnou 

fakturou doloženou dávkami dokladů. 

2) Pobytovým zařízením vykázané a Pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté zahraničním 

pojištěncům budou hrazeny výkonovým způsobem s výslednou hodnotou bodu (HBred) ve výši 

hodnoty bodu (HB). Tyto hrazené služby se nezahrnují do regulačních omezení.  

3) Zahraničním pojištěncem se rozumí pojištěnec definovaný v ustanovení § 1 vyhlášky č. 324/2014 

Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek se stává nedílnou součástí Zvláštní smlouvy.  

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem 1. 1. 2015.  

3) Dodatek se uzavírá do 31. 12. 2015.  

4) Tento dodatek nahrazuje v plném rozsahu text Dodatku č. 2 ze dne 25. 2. 2015 ke Zvláštní smlouvě 

č. 4K41W002 ze dne 29.12.2014. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  

5) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek Zvláštní smlouvy byl uzavřen podle 

jejich svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.  

 

 

 

V Házlově dne 9.4.2015 V Plzni dne 13.4.2015 

4) Zélohové platby budou finanéne Vypofédény V rémci celkového roéniho finanéniho VyL'1<':toV2'1ni

provedeného nejpozdéji do 30. 4. 2016. Pfipadny doplatek bude Poji§t’oVnou Pobytovému zafizeni

poukézén samostatnou platbou. Pfipadn}? pfeplatek bude Pobytovému zafizeni strien formou

zapoéteni pfisluéné ééstky proti jakékoliv nésledujici fihrade, na kterou Pobytovému zafizeni

Vznikne nérok.

élének IV.

1) Hrazené sluiby poskytnuté zahraniénim pojiéténcfim Vykazuje Pobytové zafizeni samostatnou

fakturou doloienou dévkami dokladfi.

2) Pobytovjlm zafizenim Vykézané a Poji§t’oVnou uznané hrazené sluiby poskytnuté zahraniénim

poji§tenc1"1m budou hrazeny Vykonovym zpfisobem s Vyslednou hodnotou bodu (HB,ed) Ve Vyéi

hodnoty bodu (HB). Tyto hrazené sluiby se nezahrnuji do regulaénich omezeni.

3) Zahraniénim pojiétencem se rozumi pojiéténec definovanjl V ustanoveni § 1 Vyh12'1§ky 6. 324/2014

Sb. o stanoveni hodnot bodu, Vyée fihrad hrazenjlch sluieb a regulaénich omezeni pro rok 2015.

(Ilének V.

Zzivéreéné ustanovem’

1) Tento dodatek se st2'1V2'1 nedilnou soué2'1stiZV12'1§tni smlouvy.

2) Tento dodatek nab}'IV2'1 platnosti dnem uzavfeni a fiéinnosti dnem 1. 1. 2015.

3) Dodatek se uzaviré do 31. 12. 2015.

4) Tento dodatek nahrazuje V plném rozsahu text Dodatku 6. 2 ze dne 25. 2. 2015 ke Zvléétni smlouvé

6. 4K41W002 ze dne 29.12.2014. Dodatek je Vyhotoven Ve dVou stejnopisech, z nichi kaidé

smluvni strana obdrii jedno Vyhotoveni.

5) Smluvni strany svjrm podpisem stvrzuji, ie tento dodatek Zvléétni smlouvy byl uzavfen podle

jejich svobodné Vflle a fie souhlasi s jeho obsahem.

V Hétzlove dne 9.4.2015 V Plzni dne 13.4.2015




