
 

Stránka 1 z 2 
 

Dodatek č. 9 
ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče  

v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby   
č. 4K41W002 ze dne 29.12.2014 (dále jen „Zvláštní smlouva“)  

(odbornost 913 – Pobytové zařízení sociálních služeb) 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

Poskytovatel pobytových sociálních 
služeb: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 
příspěvková organizace 

Sídlo (obec):  Hazlov 

Ulice, č.p., PSČ: část Skalka u Hazlova, 351 32 

Zápis v obchodním rejstříku: 

 Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 515, dne 19.12.2003 

Zastoupený  

(jméno, funkce): 
Daniel Lindenberg, ředitel 

IČ: 71175318 

IČZ: 41257000 

(dále jen „Pobytové zařízení“) na straně jedné 

a 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Sídlo:  Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00 

IČ:  41197518 

Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj 

Zastoupená  
(jméno a funkce):  

Ing. Krista Krenkelová,  ředitelka Odboru zdravotní péče Regionální 
pobočky Plzeň, pobočky pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj 

Doručovací adresa (obec):   Karlovy Vary 

 Ulice, č.p., PSČ: Dr. Janatky 2, 360 21 

(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé 

Článek I. 

Smluvní strany se dohodly, že úhrada hrazených služeb poskytnutých pojištěncům Pojišťovny v období od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bude prováděna způsobem odpovídajícím vyhlášce č. 348/2016 Sb., o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 (dále jen „vyhláška“). 

Článek II. 

1. Základním fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Pobytové zařízení předkládá Pojišťovně faktury za 
poskytnuté hrazené služby v termínech dohodnutých ve Smlouvě. Pojišťovna provede úhradu hrazených 
služeb formou předběžné měsíční úhrady a ročního finančního vypořádání. 

2. Pojišťovna poskytne Pobytovému zařízení předběžnou měsíční úhradu, která bude odpovídat fakturované 
částce, maximálně však ve výši jedné dvanáctiny 126 % objemu úhrady za referenční období, tj. 289 181 Kč 
měsíčně. Částka fakturovaná za poskytnuté hrazené služby nesmí za příslušný měsíc překročit maximální 

limit předběžné měsíční úhrady stanovené pro rok 2017. 
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Dodatek 6. 9
ke Zvléétni smlouvé o poskytovéni a fihradé oéetfovatelské péée

v zafizenich sociélnich sluieb poskytujicich pobytové sociélni sluiby
<':. 4K41W002 ze dne 29.12.2014 (déle jen ,,Zv|é§tnI' sm|ouva“)

(odbornost 913 — Pobytové zaI"I'zenI' sociélnich sluieb)

uzavrené mezi smluvnimi stranami:

Poskytovatel pobytovych sociélnich Domov pro osoby se zdravotnim postiienim "PATA" v Hazlové,
sluieb: pfispévkové organizace

Sidlo (obec): Hazlov

Ulice, <':.p., PSC: éést Skalka u Hazlova, 351 32

Zépis v obchodnim rejstfiku:
Krajsky soud v Plzni, oddil Pr, vloika 515, dne 19.12.2003

Zastoupenv
(jméno, funkce):

Daniel Lindenberg, feditel

IC: 71175318
Ic':z: 41257000

(déle jen ,,Pobytové zafizeni“) na strané jedné

a

Véeobecné zdravotni poji§t’ovna Ceské republiky

Sidlo: Orlické 4/2020, Praha 3, 130 00
IC: 41197518
Regionélni poboéka P|zer'1, poboéka pro Jihoéesky, Karlovarsky a Plzefisky kraj

Zastoupené
(jméno a funkce):

Ing. Krista Krenkelové, feditelka Odboru zdravotni péée Regionélni
poboéky Plzefi, poboéky pro Jihoéesky, Karlovarsky a Plzefisky kraj

Doruéovaci adresa (obec): Karlovy Vary

Ulice, é.p., Psé: Dr. Janatky 2, 360 21

(déle jen ,,Poji§t’ovna“) na strané druhé

élének I.
Smluvni strany se dohodly, 2e llhrada hrazenych sluieb poskytnutych pojiéténcflm Pojiéfovny v obdobi od
1 . 1. 2017 do 31. 12. 2017 bude provédéna zpflsobem odpovI'dajI'cI'm vyhlééce é. 348/2016 Sb., 0 stanoveni
hodnot bodu, vyée Uhrad hrazenych sluieb a regulaénich omezeni pro rok 2017 (déle jen ,,vyh|ééka“).

1.

élének ll.
Zékladnim fakturaénim obdobim je kalendéfni mésic. Pobytové zaI"I'zenI' pfedklédé Pojiéfovné faktury za
poskytnuté hrazené sluiby vterminech dohodnutych ve Smlouvé. Pojiéfovna provede uhradu hrazenych
sluieb formou pfedbéiné mésiéni flhrady a roc':nI'ho finanéniho vypofédéni.

Pojiéfovna poskytne Pobytovému zafizeni pfedbéinou mésI'<':nI' Uhradu, které bude odpovidat fakturované
ééstce, maximélné véak ve vyéi jedné dvanéctiny 126 % objemu Uhrady za referenéni obdobi, tj. 289 181 Kt":
mésiéné. Céstka fakturované za poskytnuté hrazené sluiby nesmi za pfisluény mésic pfekroéit maximélni
limit pfedbéiné mésI'<':nI' flhrady stanovené pro rok 2017.
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3. Předložení faktury na částku převyšující maximální limit předběžné měsíční úhrady opravňuje Pojišťovnu vrátit 
Pobytovému zařízení příslušnou fakturu k provedení opravy. V takovém případě běží lhůta splatnosti sjednaná 
ve Zvláštní smlouvě až od termínu opětovného převzetí faktury Pojišťovnou. 

4. Zvolenou formu předběžné měsíční úhrady zachová Pojišťovna po celé hodnocené období. Předběžné 
měsíční úhrady za rok 2017 se považují za zálohy a budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního 
vypořádání.  

5. Pokud vznikne nedoplatek ze strany Pojišťovny, bude Pobytovému zařízení příslušná částka poukázána 
samostatnou platbou. Přeplatek ze strany Pojišťovny je Pojišťovna oprávněna započíst proti kterékoliv 
pohledávce Pobytového zařízení za Pojišťovnou, a to poté, co doručí Pobytovému zařízení vyúčtování, 
v němž bude přeplatek uveden. 

6. Hrazené služby poskytnuté v období před 1. 1. 2017 jsou vykazovány a hrazeny způsobem dohodnutým ve 
Zvláštní smlouvě. Pro úhradu těchto hrazených služeb platí úhradová ujednání platná pro příslušné kalendářní 
období, ve kterém byly hrazené služby poskytnuty. 

Článek III. 

1. Hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům vykazuje Pobytové zařízení výkonovým způsobem podle 
vyhlášky č.134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů ve znění pozdějších předpisů 
samostatnou fakturou, doloženou dávkami dokladů. 

2. Zahraničním pojištěncem se rozumí pojištěnec definovaný v § 1 vyhlášky.  

Článek IV. 

1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Zvláštní smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento Dodatek upravuje práva a povinnosti smluvních stran v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek Zvláštní smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné 
vůle a že souhlasí s jeho obsahem. 

V Házlově dne 17.1.2017 V Plzni dne 19.1.2017 
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V Hézlové dne 17.1.2017

Pfedloieni faktury na ééstku pfevyéujici maximélni limit pfedbéiné mésiéni Lihrady opravfiuje Pojiéfovnu vrétit
Pobytovému zafizeni pfisluénou fakturu k provedeni opravy. V takovém pI"I'padé béii Ihflta splatnosti sjednané
ve Zvléétni smlouvé a2 od terminu opétovného pfevzeti faktury Pojiéfovnou.

Zvolenou formu pfedbéiné mésI'<':nI' l]hrady zachové Poji§t'ovna po celé hodnocené obdobi. Pfedbéiné
mésiéni Lihrady za rok 2017 se povaiuji za za'|ohy a budou finanéné vypofédény v rémci celkového finan<':nI'ho
vypofédéni.

Pokud vznikne nedoplatek ze strany Poji§t'ovny, bude Pobytovému zaI"I'zenI' pfisluéné ééstka poukézéna
samostatnou platbou. Pfeplatek ze strany Pojiéfovny je Pojiétbvna oprévnéna zapoéist proti kterékoliv
pohledévce Pobytového zafizeni za Pojiéfovnou, a to poté, co doruéi Pobytovému zafizeni vyflétovéni,
v némi bude pfeplatek uveden.

Hrazené sluiby poskytnuté v obdobi pfed 1. 1. 2017 jsou vykazovény a hrazeny zpflsobem dohodnutym ve
Zvléétni smlouvé. Pro Uhradu téchto hrazenych sluieb p|atI' llhradové ujednéni platné pro pfisluéné kalendéfni
obdobi, ve kterém byly hrazené sluiby poskytnuty.

élének Ill.

Hrazené sluiby poskytnuté zahranic':nI'm pojiéténcflm vykazuje Pobytové zafizeni vykonovym zpflsobem podle
vyhlééky 6.134/1998 Sb., kterou se vydévé Seznam zdravotnich V3’/konL'] ve znéni pozdéjéich pfedpisfl
samostatnou fakturou, doloienou da'vkami dokladfl.

Zahraniénim pojiéténcem se rozumi pojiéténec definovany v § 1 vyhlééky.

élének IV.
Tento Dodatek se stévé nedilnou souéésti Zvléétni smlouvy a nabyvé platnosti dnem jeho uzavfeni.

Tento Dodatek upravuje préva a povinnosti smluvnich stran v obdobi od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii jedno vyhotoveni.

Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, ie tento Dodatek Zvléétni smlouvy byl uzavfen podle jejich svobodné
ville a Ze souhlasi s jeho obsahem.

V Plzni dne 19.1.2017
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