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TATO DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ (dále jen „Dohoda“) se 
uzavírá v souladu s § 1903 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

(1) AeskuLab k.s., se sídlem Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 604 70 488, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76193 (dále 
jen „AeskuLab”); a

(2) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 
2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 471 14 304, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 7216 (dále jen „ZPMV ČR“).

(AeskuLab a ZPMV ČR společně jen „Strany“ a každá zvlášť jako „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. AeskuLab je obchodní společností oprávněnou poskytovat zdravotní služby v oblastech 
patologie a klinické cytologie dle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů;

B. ZPMV ČR je zdravotní pojišťovnou založenou na základě zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, 
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů;

C. Mezi Stranami byly uzavřeny Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb poskytovatele
ambulantních diagnostických služeb: (i) č. 1KOMP00078 ze dne 23. 1. 2008,
(ii) č. 4KOMP00082 ze dne 11. 11. 2011, (iii) č. 5KOMP0038 ze dne 20. 8. 2007, 
(iv) č. 5KOMP00061 ze dne 12. 11. 2007, (v) č. 7KOMP00159 ze dne 27. 9. 2012 
a (vi) č. 8KOMP00048 ze dne 17. 9. 2012, ve znění příslušných prolongačních dodatků (dále 
jen „Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb“);

D. Na základě Smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb byla AeskuLab za rok 2018 
vyplacena ze strany ZPMV ČR úhrada za poskytování zdravotních služeb pojištěncům ZPMV 
ČR v celkové výši 160.939.745,- Kč. AeskuLab má za to, že správná výše úhrady měla činit 
169.702.859,- Kč, tj. že provedená úhrada byla nižší o částku ve výši 8.763.113,- Kč (dále jen 
„Sporná práva a povinnosti“). Výpočet rozdílu úhrad vyplacených AeskuLab za poskytování 
zdravotních služeb pojištěncům ZPMV ČR v roce 2018 je uveden v Příloze č. 1 této Dohody 
(dále jen „Rozdíl v úhradách“);

E. Mezi Stranami bylo vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 3 soudní řízení, kdy se AeskuLab na 
straně žalobkyně vůči ZPMV ČR na straně žalované domáhala zaplacení částky ve výši 
4.646.520,- Kč s přísl., sestávající se z částky Rozdílu v úhradách za rok 2017 s přísl. 
a náhrady nákladů řízení (dále jen „Soudní řízení“), které bylo ukončeno usnesením 
nadepsaného soudu č. j. 11 C 48/2019-135 ze dne 25. 9. 2019, na základě kterého byl 
schválen Stranami navržený soudní smír; a

F. Strany mají zájem na další spolupráci, zachování vzájemných korektních vztahů 
a hospodárném řešení Sporných práv a povinností, přeji si Sporná práva a povinnosti učinit 
nespornými a vypořádat je za podmínek uvedených v této Dohodě, analogicky zohledňujících 
pravomocně skončené Soudní řízení.
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DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Strany se dohodly, že ke dni nabytí účinnosti této Dohody Sporná práva a povinnosti 
vyplývající ze Smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb nahrazují v plném rozsahu 
následujícími právy a povinnostmi:

1.1.1 ZPMV ČR se zavazuje AeskuLab zaplatit částku ve výši 7.886.801,70 Kč (slovy: sedm milionů 
osm set osmdesát šest tisíc osm set jedna korun českých a sedmdesát haléřů), 
tj. částku odpovídající 90 % Rozdílu v úhradách, a to do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Dohody bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený

1.1.2 Částka celkové úhrady v rámci referenčního období 2018 dle vyhlášky č. 353/2017 Sb., 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018, 
ze strany ZPMV ČR ve prospěch AeskuLab pro hodnocené období, tj. kalendářní rok 2020, 
bude navýšena o částku ve výši 7.886.801,70 Kč, tj. 90 % částky Rozdílu v úhradách.

1.1.3 Strany shodně prohlašují, že splněním povinností uvedených v této Dohodě mezi nimi zanikají 
a jsou zcela vypořádány veškeré nároky vyplývající ze Smluv o poskytování a úhradě 
hrazených služeb ve vztahu k vyúčtování úhrad za poskytování zdravotních služeb 
pojištěncům ZPMV ČR ze strany AeskuLab poskytnutých v roce 2018, kromě práv výslovně 
sjednaných v této Dohodě, a že tak z tohoto titulu vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další 
nároky, vyplývající z nebo související se Spornými právy a povinnostmi, s výjimkou těch 
výslovně sjednaných v této Dohodě.

1.1.4 Strany se dále dohodly na tom, že AeskuLab nebude po ZPMV ČR požadovat za rok 2018 
úhradu jakéhokoli úroku z prodlení, smluvní pokuty, náhrady peněžité újmy či jiného 
obdobného finančního plnění, které nevyplývá z této Dohody, a výslovně se těchto nároků 
vzdává.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami.

2.2 AeskuLab prohlašuje, že si je vědoma toho, že ZPMV ČR, jako povinný subjekt podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), je povinna uveřejnit v registru 
smluv podle Zákona o registru smluv (dále jen „Registr smluv“), jehož správcem je 
Ministerstvo vnitra České republiky, tuto Dohodu, včetně jejích případných změn a dodatků, za 
splnění podmínek k uveřejnění podle Zákona o registru smluv, a s uveřejněním Dohody 
v plném znění/kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle 
zákona o registru smluv, souhlasí.

2.3 ZPMV ČR se zavazuje tuto Dohodu uveřejnit v Registru smluv ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejího podpisu oběma Stranami.

2.4 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2.5 Tato Dohoda může být měněna pouze písemnou formou se souhlasem Stran.

2.6 V případě, že budou některá ustanovení této Dohody zrušená, neplatná či nevynutitelná, 
nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Dohody. Strany se zavazují nahradit zrušené, 
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat 
úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Dohodou jako celku. Analogicky bude 
postupováno, jestliže se ukáže, že tato Dohoda obsahuje mezery či že je platná a účinná
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pouze mezi některými ze Stran, bude-li takový postup možný a/nebo nebude-li příslušným 
soudem vydáno usnesení, kterým se schvaluje smír dle této Dohody.

2.7 Strany prohlašují, že uzavřely tuto Dohodu podle své svobodné vůle a výslovně prohlašují, že 
tuto Dohodu pečlivě projednaly, jednotlivá její ustanovení prodiskutovaly a jejich význam si 
vysvětlily. Obsah této Dohody a jednotlivá práva a povinnosti jsou Stranám známá, jsou 
srozumitelná, pochopitelná a pro žádnou ze Stran nejsou jejich ustanovení zvláště nevýhodná. 
Strany o obsahu této Dohody svobodně vyjednávaly a žádná ze Stran nebyla v postavení 
strany slabší. Pro vyloučení všech pochybností. Na vyjádření svého souhlasu s obsahem 
i samotným uzavřením této Dohody k ní Strany připojují podpisy svých zástupců.

2.8 Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

V Praze dne Praze dne Az_ . (l ■

Za
AeskuLab k.s.

Za
Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra
České republiky

Přílohy: Příloha č. 1 - Výpočet rozdílu úhrad vyplacených AeskuLab za poskytování zdravotních 
služeb pojištěncům ZPMV ČR v roce 2018

-3-



NÁVRH AK EVAN ZE DNE 22.11.2019

Příloha č. 1

Výpočet rozdílu úhrad vyplacených AeskuLab za poskytování zdravotních služeb pojištěncům 
ZPMV ČR v roce 2018

Rozdíl mezi výší skutečně obdržených úhrad AeskuLab za poskytování zdravotních služeb 
pojištěncům ZPMV ČR v roce 2018 (Tabulka č. 1) a výpočet za stejné období, pokud by byl stanoven 
v souladu s právním názorem AeskuLab ohledně správného výkladu vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2018, tj. na principu jednotnosti (Tabulka č. 2).

Tabulka č. 1

Výpočet úhrady dle ZPMV ČR za rok 2018

* - údaje z Vyúčtování hrazených služeb za rok 2018 realizovaných v květnu 2019

Označení
ZPMV

URČ
2016

Úhrada ZP 2016 PURO index
URČ
2018 Body 2018

Úhrada dle 
Dodatků 2018 *

60470488 78 561 85 897 284 Kč 1 093,38 1,02 72 307 120 250 044 80 640 450 Kč

6047048803 33 238 42 791 827 Kč 1 287,44 1,02 35 884 70 916 569 47 122 353 Kč

6047048802 14 889 11 059 747 Kč 742,81 1,02 17 125 21681713 12 975 091 Kč

6047048801 6 905 3 174 990 Kč 459,81 1,02 6 983 4 605 575 3 269 958 Kč

6047048806 15 585 15 607 103 Kč 1 001,42 1,02 17 770 19 232 461 13 831 013 Kč

604704887 4 904 2 746 447 Kč 560,04 1,02 5 537 4 367 437 3 100 880 Kč

CELKEM 161 277 397 Kč 241 053 799 160 939 745 Kč

Tabulka č. 2

Výpočet dle úhradové vyhlášky MZ ČR, 1IČZ = 1 poskytovatel

IČZ 
06223000
CELKEM

URČ 2016 Úhrada ZP 2016 PURO index URČ 2018 Body 2018
Výsledná úhrada

2018

CELKEM 140 684 161 277 397 Kč 1146,38 1,02 145 131 241 053 799 169 702 859 Kč

Rozdíl mezi úhradou dle vyhlášky MZ ČR a úhradou ZPMV ČR za rok 2018 8 763 113 Kč
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