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MHF-!Il č. CUN/2016 smlouvy poskytování k. úhradě ošetřovatelské rehabilitační péče

Dohoda ceně varianla 75 sociální služby

(dále jen Dohoda ceně)

uzavřený mezi smluvními stranami

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

sídlem Jeremenkova 11, Ostrava - Vítkovice. PSČ 703 DO

zasloupenou JUDL Petrem Vañkem, PhD., generálnlm ředitelem

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

doručovací adresa ČPZF, Erbenova 11, Olomouc. 779 OU

telefon
4. 420 810 BDO 000

email smlouvy@cpzp.cz

ICO 47 67 22 34

ban Kovnl
spojení

„CPZF“)(dále jen

Poskytovatelem Domov
pro seniory Pelhřimov, p.o.

Jaroslavou Kadlecovouzastoupeným

adresa Raděllnská 2305, Pelhřimov, 393 O1

565 301 251
tel. l fa);

lCZ 75136295 35060000ICO

bankovní spojeni

Čísla subjektu 42497

(dále jen ,poskytovatel“)

Dohoda ceně je uzavřena m souladu vyhláškou Č. 273/2015 Sb., o stanovenl hodnot bodu výše úhrad hrazených

rok 2016.
služeb ąłregulačnich omezeni pro

ČI. I, zdravotni budou v roce 2016 dle Č, 134/1998 Sb kterou as *umuPoskytnuté služby hrazeny vyhlášky vydává

zdravotních výkonů bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 2. Pro poskytovatele hrazených služeb
pro

ošetřovatelskou rehabilitační péčí as stanoví výše úhrady podle

seznamu výkonu úhradou !a poskytnuté Zdravotní 'ny vyko hodnotou bodu ve výši 1,02 Kč. Celková výše

uhradv poskytovateli nepřekročí častKU, která as vypoote následulícím způsobem

FOszo ›:< FUROO u 1.03

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dane odbornosti v hodnoceném obdobi

PUROG průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaneho materiálu Zvlášt účtovanýoh léčivých

přípravků, !k jednoho unikátního po] Ištěnce ošetřeného v dane odbornosti poskytovatelem

v roce 2015

Hodnoty pro výpočet průměrné úhrady budou poskytovateli sděleny v ra'mci celkového vypořádání roku 2015.

ČI. 3. U poskytovatele, který
ošetľil v referenčním obdobi 20 méně

poüšréncú,
a: stanoví hodnota bodu ve výši

Kč zároveň CPZP celkove' dle CI. 2
1,00 neuplatni výpočet výše úhrady

čr. 4. Měsíční předběžnou úhrad u provede ČPZP poskytovateli ve výši 103 % průměrné měsiční zálohy roku

201 5, Předběžná úhrada m4 hod nocené obdobi bude finančně vypořádana v rámcr celkového finančního

vypořádání roku 2016

Předběžná výše úhrady pro rok 2016 činí maximálně Kč I=1II 000,00



čr. 5. Do celkového finančního vypořádání roku 2016 bude zahrn uta ošetřovatelská rehabilitační Péče, která bude

ČPZF' předána m řádné zpraoovaných fakturach s
davkami v období od 16 dne prvního měsíce daného roku

do 15. dne prvního mesíoe
roku následujícího U h rada ošetřo atelské rehabilitační péče poskytnuté

pojištěnoům EU registrovaným C PZP nebude zahrnuta do výpoř celkove výše úhrady pro poskytovatele.

Jednotlivé faktury musí obsahovat pouze ošetřovatelskou rehabilitační péčí poskytnutou v jed nom

kalendářním mi# Celkové tinanční ošetřovatelské rehtbrlltační u: rok 2016 budevypořádání peče provedeno

do 150 dní
po

skončení období roku 2016, Bude-li tímto
způsobem vyúůován přeplatek. ČPZP iei započte

na úhradu nejblíže následující pohledávky Doskvtovatele u: CPZP toto poskytovatel oznámí Budeeli zjištěn

nedoplatek, bude poskytovateli uhrazen nejpozději do 150 dní
p)

skončení období roku 2016 V případě

nesouhlasu vyúčtováním může poskytovatel vznést námitky nejpozději do 30 dnú po obdržení sestavy.

ČI. B. Tato Dohoda oeně .1; sjednává ti: dobu určitou s účinnosti od 1.1.2016 do 31.12.2016. Dohoda ceně je

vyhotovena rx:: dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá u:: smluvních stran obdlži po jednom

vyhotovení, je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování et úhradě zdravotních služeb

V případě, že se stane nektere z ustanovení této dohody neplatným nebo neúčinným, v důsledku přijetí nove

právní úpravy, bude nah razeno ujednánim zachovávajícim zamýšlený účel, neodpomjlcím nove právní úpravě.

V Olomouci dne 12 2016 Dne A! 147/16
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