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Smlouva o reportování do Registru dialyzovaných pacientů 
 

 

Česká nefrologická společnost  

se sídlem U nemocnice 2, 128 008 Praha 2,  

IČO: 26552809 

DIČ: CZ26552809 

bankovní spojení: XXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXX XXXXXXX 

zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka L12411 

zastoupená předsedou prof. MUDr. Vladimírem Tesařem, DrSc. 

 

(dále jen „ČNS“) 

 

a  

 

Fakultní nemocnice Brno 

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 

IČO: 65269705 

DIČ: CZ65269705 

jednající MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 71234621/0710 

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, bez zákonné 

povinnosti zápisu do obchodního rejstříku, zapsaná do živnostenského rejstříku vedeného 

Živnostenským úřadem města Brna 

 

jako poskytovatel zdravotní péče 

 

(dále jen „PZP“) 

(společně též jako „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

(dále jen „OZ”) tuto smlouvu o reportování dat do Registru dialyzovaných pacientů: 

 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je stanovení vztahů mezi smluvními stranami při reportování dat 

PZP do Registru dialyzovaných pacientů (dále jen „RDP“).  

 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. PZP se zavazuje reportovat do RDP, jehož vlastníkem je ČNS, všechny pacienty léčené 

chronickou HD terapií v jeho hemodialyzačním středisku (dále jen „HDS“), kteří k tomu 

udělili souhlas.  
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2. Pravidla pro reportování dat individuálních pacientů jsou podrobně uvedena v Metodice 

sběru a hodnocení dat, která je zveřejněna na webové stránce ČNS (www.nefro.cz); 

současně je uveden stručný výtah nejdůležitějších kroků Metodiky - v Příloze č.1 Postup 

při vykazování roční statistiky dialyzační léčby a v Příloze č.2 Sledované parametry léčby. 

PZP podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s Metodikou před podpisem této smlouvy 

seznámil a zavazuje se podle ní postupovat.  

 

3. Data z HDS bude PZP reportovat minimálně 1x ročně, a to k 31.12. daného roku. 

 

4. Kritéria kvality dialyzační péče jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. 

 

5. ČNS se zavazuje za podmínky, že PZP  reportoval data do RDP z daného HDS 

v požadované kvalitě a množství, předat zdravotní pojišťovně informaci o reportování a o 

splnění/nesplnění kritérií kvality hemodialyzační léčby nejpozději do 28.2.   

 

 

Čl. III 

Poplatky 
 

1. PZP se zavazuje zaplatit ČNS poplatek ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) + 

DPH za jednoho reportovaného pacienta k zajištění zpracování dat reportovaných do 

RDP. 

 

2. Poplatek bude hrazen zálohově.  Záloha bude splatná na základě zálohové faktury 

vystavené ČNS ve výši 60% celkové předpokládané částky v příslušném kalendářním roce 

(500,- x počet nemocných v HDS k 31.12. x 0,6) nejpozději do 31.1. následujícího roku. 

Vyúčtování poplatku podle skutečného počtu reportovaných pacientů do RDP 

v kalendářním roce provede ČNS fakturou vystavenou do 28.2. následujícího roku.  

 

3. Pro případ prodlení s úhradou poplatku se PZP zavazuje zaplatit ČNS  zákonný úrok 

z prodlení. .  

 

4. Splatnost faktur vystavených ČNS je 60 dnů ode dne vystavení faktury. Při odeslání 

faktury poštou se pro doručení použije tzv. fikce doručení podle §573 OZ tzn. že faktura 

bude považována za doručenou třetí pracovní den po odeslání. 

 

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příloha této smlouvy dle čl. II odst. 4 této smlouvy je její nedílnou součástí. 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. Po uplynutí tohoto termínu se 

smlouva automaticky prodlužuje vždy po roce do doby, než některá ze stran nepodá návrh 

na její vypovězení, nenavrhne její ukončení dohodou či nenavrhne její změnu.  

 

3. Platnost této smlouvy může skončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze 

smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou.   

http://www.nefro.cz/
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4. Tato smlouva nabývá platnosti jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí PZP.  

 

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. Smluvní strany tuto smlouvu upraví v návaznosti na vyhlášku 

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro 

příslušný kalendářní rok, bude-li to dle aktuálního textu uvedené vyhlášky nutné.    

 

6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran.  

 

Datum: 

 

Za Českou nefrologickou společnost:  

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

Za Fakultní nemocnici Brno: 

 


