
Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb 

 

Smluvní strany: 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

IČ 27520536 

se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 53203 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 

2629 

zastoupena Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva, a MUDr. Vladimírem 

Ningerem, Ph.D., členem představenstva 

(dále jen „NPK, a. s.,“) 

a 

 

Plasticare s.r.o. 

IČ 28807791 

se sídlem Havlíčkova 475, 538 21 Slatiňany 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.  

C 28454 

zastoupena MUDr. Robertem Remešem, jednatelem 

(dále jen „Plasticare“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotních služeb 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. NPK, a. s., je poskytovatelem zdravotních služeb, disponující mimo jiné oprávněním k poskytování 

zdravotních služeb v oboru plastická chirurgie. NPK, a. s., je současně provozovatelem 

zdravotnického zařízení Chrudimská nemocnice, kde jsou mimo jiné poskytovány zdravotní služby 

v oboru plastická chirurgie.  

2. Plasticare je ambulantním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru plastická chirurgie. 

Plasticare je vyhledávaným a renomovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru plastické 

chirurgie a těší se dobré pověsti a důvěře pacientů. 

 

II. Předmět spolupráce 

1. NPK, a. s., a Plasticare mají zájem spolupracovat při poskytování zdravotních služeb v oboru 

plastická chirurgie pacientům, a to tak, že Plasticare bude doporučovat pacientům, kteří se na ni 

obrátí s tím, že mají zájem o poskytnutí zdravotních služeb spočívajících v provedení chirurgického 



zákroku v oboru plastická chirurgie, aby se pro poskytnutí těchto zdravotních služeb obrátili na 

NPK, a. s., konkrétně na Chrudimskou nemocnici, a poskytne jim v tomto směru potřebné 

informace a služby zprostředkování objednání k zákroku. NPK, a. s., pak v případě, že se na ni 

obrátí pacient doporučený ke zdravotní péči ze strany Plasticare, má zájem takovou péči jako 

poskytovatel zdravotních služeb poskytnout. NPK, a. s. pak uhradí Plasticare odměnu spočívající v 

provizi za doporučení pacienta k poskytnutí zdravotních služeb nehrazených ze systému 

veřejného zdravotního pojištění, a služby, které mu v této souvislosti Plasticare poskytla.  

2. Smluvní strany jsou si vědomy, že pacient má v souladu s právní úpravou zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) právo 

zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, který mu má zdravotní služby poskytnout. 

3. Plasticare má povinnost doporučovat do NPK, a. s., pacienty k poskytnutí pouze takových 

zdravotních služeb, které jim lze poskytnout tzv. lege artis, tedy na náležité odborné úrovni, podle 

pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, 

s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Plasticare má za povinnost seznámit 

pacienta s platným ceníkem NPK, a.s jakož i na vyžádání uvést složení ceny v ceníku NPK, a.s. 

uvedenou, kterou Plasticare pomáhal definovat. Smluvní strany si sjednávají, že podmínkou 

objednání k provedení předmětného výkonu je pak vždy složení prodejní ceny výkonu dle přílohy 

č. 1 této smlouvy na účet NPK, a.s. 

4. NPK, a. s., má právo odmítnout poskytnout pacientovi doporučenému ze strany Plasticare, 

požadované zdravotní služby, a to v souladu s podmínkami nastavenými právními předpisy, zejm. 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách). 

5. Smluvní strany si sjednávají, že pokud bude pacient doporučený ze strany Plasticare dle této 

smlouvy vyžadovat použití zdravotnického materiálu mimo portfolio NPK, a.s., zavazuje se 

Plasticare zajistit, aby byl takový pacient předmětným materiálem vybaven s tím, že tento materiál 

bude v majetku a dispozici pacienta a použití bude realizováno na základě výslovného přání 

pacienta.  

6. Smluvní strany si sjednávají, že pokud bude při výkonu dle této smlouvy nutno využít přístroje, 

které nejsou v portfoliu NPK (jmenovitě přístroj na liposukci a přístroj na zvětšení prsů), poskytne 

Plasticare tyto přístroje druhé smluvní straně formou bezplatné výpůjčky, přičemž Plasticare 

odpovídá v plném rozsahu za to, že předmětné přístroje budou odpovídat všem zákonným 

požadavkům a podmínkám pro jejich použití.  

 

III. Odměna 

1. Smluvní strany sjednávají smluvní odměnu ve výši dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že odměna dle této smlouvy bude hrazena pouze za pacienty, 

kteří skutečně podstoupí v Chrudimské nemocnici zákrok plastické chirurgie, pro který byli do 

NPK, a. s., Plasticare doporučeni, a uhradí NPK, a. s., sjednanou cenu za poskytnuté zdravotní 

služby. 

3. Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené Plasticare vždy zpětně za předchozí 

kalendářní měsíc a doručena NPK, a. s., se splatností 15 dnů s uvedením výčtu jednotlivých 

provedených výkonů a jejich četností, přičemž tyto výkony musí být vykázány v systému NIS, tak 

aby se výkon spároval s platbou dle metodikou NPK, a.s.  pro nehrazené výkony ze ZP. 



4. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že cenové podmínky dle tohoto článku budou mezi 

smluvními stranami aplikovány od 1.1.2020. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich žádnou formou nesdělí či nezpřístupní informace 

obsažené v této smlouvě nebo s touto smlouvou související žádné třetí straně vyjma situací, kdy 

jim to bude ukládat pravomocné úřední rozhodnutí nebo zákon.  

3. Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. 

Výpovědní doba v takovém případě činí 4 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, kdy byla výpověď smlouvy doručena druhé smluvní straně. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení, a může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran a to ve formě 

písemných číslovaných dodatků k této smlouvě. 

5. Tato smlouva se řídí platným právním řádem České republiky a to zejména zákonem č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním smlouvy 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že za podmínek stanovených touto smlouvou mezi sebou 

realizovaly spolupráci v rozsahu dle této smlouvy již od 1.9.2019, a to na základě předchozího 

ústního ujednání a v cenách odpovídajících příloze č. 2 této smlouvy. Sjednáním této smlouvy staví 

smluvní strany najisto, že podmínky a rozsah spolupráce sjednané v této smlouvě a cenová 

ujednání dle přílohy č. 2 této smlouvy se výslovně vztahuje i časové období od 1.9.2019 do 

uzavření této smlouvy, přičemž cenová ujednání dle přílohy č. 2 této smlouvy budou mezi smluvní 

stranami platná do 31.12.2019 s tím, že vypořádání úkonů provedených od 1.9.2019 do 

31.12.2019 bude mezi smluvními stranami provedeno do 15.1.2020 tak, že celková prodejní cena 

výkonů provedených za období od 1..9.2019 do 31.12.2019 včetně DPH bude ponížena o DPH a 

provizi dle přílohy č. 2 této smlouvy a takto určená částka bude ze strany Plasticare uhrazena na 

účet NPK, a.s. do 31.1.2020.  

V Pardubicích  dne 16. 1. 2020                          V ______________ dne  

 

_______________________________________                _______________________________ 

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,    Plasticare s. r. o. 

Ing. František Lešundák, místo předseda představenstva MUDr. Robert Remeš, jednatel 

 

_______________________________ 

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva 



 

 

Název výkonu Kód Prodejní cena vč. DPH 
Smluvní 
odměna 

Augmentace prsů (pouze výkon) 2PC01 21500 8121 

Redukční mammaplastika 2PC02 35500 10990 

Modelační mammaplastika 2PC03 30000 7531 

Face lift 2PC04 30000 9787 

Face lift s platysmoplastikou 2PC05 33000 10999 

Miniabdominoplastika 2PC06 19000 7259 

Abdominoplastika  2PC07 30800 11966 

Liposukce trochanterů 2PC08 18000 3834 

Liposukce boků 2PC09 18000 5600 

Liposukce břicha 2PC10 18000 4383 

Liposukce podbřišku 2PC11 14000 4242 

Liposukce valů stehen 2PC12 14000 3242 

Gynekomastie - 1 strana 2PC13 11000 3545 

Gynekomastie - 2 strany 2PC14 17000 6104 

Labioplastika - 1 strana 2PC15 11000 4201 

Labioplastika - 2 strany 2PC16 15000 5516 

Balíček: Abdominoplastika + liposukce boků + liposukce podbřišku 2PC17 44000 15000 

Balíček: Miniabdominoplastika + liposukce boků + liposukce podbřišku 2PC18 40000 17000 

Balíček: Liposukce trochanterů + břicha + boků 2PC19 36000 13000 

Balíček: Augmentace + labioplastika oboustranná 2PC20 36500 13600 

Balíček: Liposukce valů stehen + redukce kůže 2PC24 22000 7000 

    

Výše uvedené výkony neobsahují položky anestezie a hospitalizace.     

Tyto budou účtovány dle platného ceníku NPK, a.s. a dle jejich reálně vykázané četnosti.  


