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Dodatek č. CU/1/2017 Smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče
Dohoda o ceně - varianta 7S – sociální služby

(dále jen Dohoda o ceně)
uzavřený mezi smluvními stranami

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
se sídlem : Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00
zastoupenou : JUDr. Petrem Vaňkem, Ph.D., generálním ředitelem
zápis v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

doručovací adresa : ČPZP, Na stráni 3340, 27201 Kladno
telefon : + 420 810 800 000
email : smlouvy@cpzp.cz
IČO : 47 67 22 34
bankovní spojení : ČNB, č. účtu: 2054108761/0710
(dále jen „ČPZP“)

a

Poskytovatelem  : Centrum sociální pomoci Vodňany
zastoupeným : Mgr. Danielou Davidovou
adresa : Žižkovo náměstí 21, Vodňany, 389 01 
tel. / fax : 383 382 625
IČO / IČZ : 00666319 / 38504000
bankovní spojení : , 
číslo subjektu : 35529
( dále jen „poskytovatel“)

Dohoda o ceně je uzavřena v souladu s vyhláškou č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení pro rok 2017. 

Čl. 1. Poskytnuté zdravotní služby budou hrazeny v roce 2017 dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2. Pro poskytovatele hrazených služeb pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči se stanoví výše úhrady podle 
seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1,02 Kč. Celková výše 
úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte následujícím způsobem:

POPzpo x PUROo x 1,26

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období

PUROo průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých 
přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem 
v referenčním období

Průměrná úhrada za pojištěnce v roce 2015 0,00

Čl. 3. U poskytovatele, který ošetřil v referenčním nebo sledovaném období 20 a méně pojištěnců, se stanoví hodnota 
bodu ve výši 1,00 Kč a zároveň ČPZP neuplatní výpočet celkové výše úhrady dle Čl. 2.

Čl. 4. Měsíční předběžnou úhradu poskytne ČPZP poskytovateli do výše 1/12 126% objemu úhrady za referenční 
období. Předběžná úhrada za hodnocené období bude finančně vypořádána v rámci celkového finančního 
vypořádání, a to nejpozději do 180 dnů po ukončení hodnoceného období.

Předběžná výše úhrady pro rok 2017 činí maximálně Kč 60 000,00



Čl. 5. Do celkového finančního vypořádání roku 2017 bude zahrnuta ošetřovatelská a rehabilitační péče, která bude 
ČPZP předána v řádně zpracovaných fakturách s dávkami v období od 16. dne prvního měsíce daného roku 
do 15. dne prvního měsíce roku následujícího. Úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče poskytnuté 
pojištěncům EU registrovaným u ČPZP nebude zahrnuta do výpočtu celkové výše úhrady pro poskytovatele. 
Jednotlivé faktury musí obsahovat pouze ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v jednom 
kalendářním roce. Celkové finanční vypořádání ošetřovatelské a rehabilitační péče za rok 2017 bude provedeno 
do 180 dní po skončení období roku 2017. Bude-li tímto způsobem vyúčtován přeplatek, ČPZP jej započte 
na úhradu nejblíže následující pohledávky poskytovatele za ČPZP a toto poskytovatel oznámí. Bude-li zjištěn 
nedoplatek, bude poskytovateli uhrazen nejpozději do 180 dní po skončení období roku 2017. V případě 
nesouhlasu s vyúčtováním může poskytovatel vznést námitky nejpozději do 30 dnů po obdržení sestavy.

Čl. 6. Tato Dohoda o ceně se sjednává na dobu určitou s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2017. Dohoda o ceně je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení, a je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb. 
V případě, že se stane některé z ustanovení této dohody neplatným nebo neúčinným, v důsledku přijetí nové 
právní úpravy, bude nahrazeno ujednáním zachovávajícím zamýšlený účel, neodporujícím nové právní úpravě.

Konec dokumentu.

 


