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Zaměstnanecká pojišt'ovna Škoda - 209
se sídlem Husova 302, poštovni schránka 123
293 01 Mladá Boleslav

Zapsána dne 21. 12. 1992 do obchodního rejstříku MS v Praze, oddíl A, vložka 7541

IČO: 46354182
Bankovní spojení: čnb
Zastoupena: Ing. Darinou Ulmanovou, MBA, ředitelkou ZPŠ

(dále jen "ZPŠ" na straně jedné)

a

Dodavatel: Ergona Opava s.r.o.

Sídlo Dodavatele: Krnovská 2539/3. 746 01 Opava

Zástupce Dodavatele: Bokišová Eva

Místo provozování PZS:
(je-li odlišné od sídla PZS)

IČO: 26816938

lČZ: 90993112

Číslo účtu l kód banky:

Telefon, fax:

E-mail:

(dále jen ,,Dodavatel" na straně druhé)

Uzavírají v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěni, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 48/1997 Sb."), v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o
zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 268/2014 Sb.") a dalšími právními předpisy, za účelem
úpravy podmínek vydáváni zdravotnických prostředků plně či částečně hrazených z veřejného
zdravotního pojištěni dodavatelem pojištěncům pojišt'ovny a za účelem určeni podmínek,
poskytováni a úhradě individuálně zhotovovaných ortopedicko - protetických zdravotnických
prostředků a individuálně zhotovované ortopedické obuvi

tuto
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Smlouvu číslo: 88-1638-15 o výrobě, výdeji, poskytováni a úhradě individuálně zhotovovaných
ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně zhotovované ortopedické obuvi
a individuálně zhotovovaných ortopedických vložek (dále jeň ,,Srňlouva).

Článek 1

Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat pojištěncům ZPŠ (dále jen ,,pojištěnec", resp. ,,pojištěncř')
individuálně zhotovované ortopedicko - protetické zdravotnické prostředky a/nebo individuálně
Zhotovovanou ortopedickou obuv či ortopedické vložky (dále jen ,,individuá/nl zdravotnické prostředký')
předepsané na poukazu vystaveném poskytovatelem zd.ravotních služeb, s nímž ZPŠ uzavřela smlouvu
podle § 17 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. ZPŠ se na základě platných právních předpisů zejména
zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 268/2014 Sb. a této Smlouvy zavazuje plně nebo částečně hradit
cenu těchto individuá|nich zdravotnických prostředků z finančních zdrojů veřejného zdravotního
pojištění.

2. Dodavatel se zavazuje provádět opravy a úpravy individuá|ních zdravotnických prostředků poskytnutých
pojištěncům na základě této Smlouvy a ZPŠ se zavazuje za tyto opravy a úpravy hradit cenu dle této
Smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy. Není vyloučeno, aby Dodavatel na požádání ZPŠ
provedl opravu či úpravu individljá|ního zdravotnického prostředku, který byl zhotovený jiným
dodavatelem. Dodavatel informuje ZPŠ, má-li důvodné podezření, že poškozeňI zavinil pojištěnec nebo
třetí osoba.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že se při poskytování a úhradě individuálních zdravotnických prostředků
budou řídit požadavky a ustanoveními Metodiky SZP ČR k Císe|níku zdravotnických prostředků SZP
ČR, verze 4.6, ve znění platnému je dni 1. 8. 2017, nestanoví4i tato Smlouva jinak (dále·jen ,,metodika")
a současně budou využívat aktuálně platného ČÍse|níku zdravotnických prostředků vydávaného Svazem
zdravotních pojišt'oven čr (dále jen ,,čÍse|nik": dále jen ,,SZP čr").

4. Dodavatel bude při návrhu individuá|ního zdravotnického prostředku a při sestavováni návrhu
předkalkulace vycházet ze Sazebníku máximálních časů (dále jen ,,časový sazebník"), který je pňlohou
č. 1 této Smlouvy. Tento časový saze.bnik určuje maximální hodnotu výrobního času, která je potřebná
ke zhotovení všech typů a provedení individuálních zdravotnických pŕostřédků. Smluvní strany
prohlašůjí, že pro případ, že bude dohodnut společný sazebník časů mezi SZP ČR a Asociací
poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, zapsaný spolek (dále jen APZZP), nahradí takto
dohodnutým dokumentem časový sazebník dle této Smlouvy.

5. Smluvní strany dále proh|ašují, že jakékoli změny v metodice oproti verzi uvedené v ČI. l bodě 3 výše,
budou pro tuto Smlouvu a její strany závazné pouze tehdy, pokud budou předem projednány a
odsouhlaseny oběma stranami této Smlouvy. Za tímto účelem se strany zavazuji vyvinout nezbytnou

' součinnost, přičemž součástí dohody bude určení, od kdy je taková změna metodiky platná a účinná. Za
takové projednáni a odsouMasení se rovňěž považuje, pokud budou změny v metodice projednány a
odsouhlaseny mezi SZP ČR a apzzp. Ve výjimečných případech (zejména hrozI-li nebezpečí
z prodlenI) může být metodika změněna ze strany ZPŠ, či SZP ČR jedňostranně, taková změna však
musí být vždy řádně odůvodněna, musí být V souladu se zákonem a nesmí zásadním způsobem změnit
či popřít účel této Smlouvy. O tákové jednostranné změně je ZPŠ povinna informovat Dodávatele
minimálně 1 měsíc před nabytím účinnosti. V případě změny právních předpisů, které neumožní tuto
lhůtu dodržet, může být uvedená lhůta přiměřeně zkrácena.

6. Aktuální čiselník i metodika budou zveřejňovány na webových stránkách SZP ČR, popřípadě ZPŠ.
Dodavatel bere na vědomí, že prostřednictvím těchto webových stránek může být informován o
případných změnách čIselniku nebo metodiky.

7. Tato Smlouva opravňuje Dodavatele poskytovat individuální zdravotnické prostředky pojištěncům ZPŠ z
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území celé České republiky.
Článek 2

Základni práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují při plnění předmětu této Smlouvy důsledně dodržovat platné právni
předpisy a ujednáni v této Smlouvě uvedená.

2. Dodavatel je povinen vydávat pojištěncům ZPŠ a dodávat ZPŠ pouze kvalitní individuálM zdravotnické
prostředky, odpovídajÍcÍ všem právním předpisům a technickým požadavkům právních předpisů
(zejména zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., nařízení č. 54/2015 Sb. kterým se stanoví
technické požadavky na zdravotnické prostředky, včetně přílohy č. 8 tohoto nařízeni) a poukazům
vystaveným smluvními poskytovateli ZPŠ.

3. Dodavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, prohlašuje, že má v rozsahu takové činnosti
uzavřeno adekvátní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této Smlouvy.
Dodavatel, který vykonává svou činnost na základě jiného oprávnění, než je oprávněni k poskytování
zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., prohlašuje, že má v rozsahu takové činnosti uzavřeno
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a zavazuje se, že bude takto pojištěn po
celou dobu trvání této Smlouvy. Potvrzení o pojištění Dodavatel předkládá při uzavřeni smlouvy,
nejpozději však do 30 dni od uzavřeni této Smlouvy. a změnu oznamuje ZPŠ do 30 dnů od okamžiku,
kde došlo k takové změně. Při skončení pojištění bez adekvátní náhrady je ZPŠ oprávněna ukončit
tuto Smlouvu výpovědí; účinnost výpovědi nastává v okamžiku jejího doručení Dodavateli, není-li
určeno jinak.

4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně neprodleně informovat o skutečnostech, které by mohly
ovlivnit plnění této Smlouvy.

5. Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, smluvních partnerů i všech osob,
které k plnění Smlouvy použily o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s plněním této
Smlouvy.

6. ZPŠ hradí zdravotnické prostředky v souladu se zákonem, obvykle v provedení ekonomicky nejméně
náročném dle přisbšných právních předpisů.

7. V případě, že pojištěnci ZPŠ (nebo jejich zákonní zástupci) v souvislosti s výrobou či výdejem
individuálního zdravotnického prostředku Dodavatele požádají o informace o vyráběném (vydávaném)
individuálnhn zdravotnickém prostředku, resp. o zásadách jeho úhrady, Dodavatel se zavazuje mu
takové informace ve své provozovně či jiným vhodným způsobem poskytnout v souladu se zákonem.

8. Smluvní strany se zavazují nakládat s osobními údaji pojištěnců zpš podle platných právních
předpisů, především podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodavatel se
zavazuje, že nepředá osobní údaje pojištěnců zpš, které získal od ZPŠ, třetí osobě bez předchozího
výslovného písemného souhlasu ZPŠ. To neplatí v případě, pokud smluvní strany poskytnou osobní
údaje třetí osobě v nezbytném rozsahu při plnění této Smlouvy (např. při využiti smluvních partnerů),
při plnění své zákonné povinnosti nebo při ochraně svých oprávněných zájmů. v takovém případě
však sňnluvni strany zabezpečí odpovidajÍcĹ ochranu osobních údajů. zpš je v postavení správce a
Dodavatel v postavení zpracovatele osobních údajů. Rozsah a způsob zpracováni stanoví tato
Smlouva. Dodavatel se zaručuje za technické a organizační zabezpečeni ochrany osobních údajů,
které zpracovává.

9. Dodavatel se zavazuje poskytovat ZPŠ v přiměřené miře konzultace zaměnitelnosti dodávaných
zdravotnických prostředků a individuálních zdravotnických prostředků dodávaných pojištěncům ZPŠ
Dodavatelem. Požadavky na konzultaci řeší kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. VIli této
Smlouvy. Konzultace jsou poskytovány bezplatně a jejich výsledky nejsou právně závazné.
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Článek 3

Kvalifikace Dodavatele

1. Dodavatel prohlašuje, že pro návrh. výrobu a výdej individuá|ních zdravotnických prostředků splňuje
veškeré kvalifikační požadavky stanovené platnou legislativ'ou, zejména pak zákonem č. 96/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdrav,otnických povolání a k
výkonu činností souvisejicích s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejicich zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a v případě výroby
ortopedické obuvi a ortopedických vložek zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenským zákonem, v platném
znění.

2. Tuto skutečnost Dodavatel ZPŠ doloží příslušnými doklady a dokumenty (například kopií Oprávnění k
poskytování zdravotních služeb, výpis ze živnostenského rejstříku), pokud k tomu bude ZPŠ vyzván, a
to nejpozději do 14 dnů od obdržení takové výzvy.

Článek 4

Návrh individuálního zdravotnického přostředku

1. Za technický a konstrúkčni návrh a za výrobu individuá|nÍho zdravotnického prostředku je odpovědný
Dodavatel. Dodavatel je povinen postupovat dle p0žadavků ĎředepisljjícÍho lékaře, zohlednit zdravotní
stav pojištěnce a přihlédnout k oprávněným požadavkům ZPŠ (např. souvisejÍcÍch s plněním povinnosti
ZPŠ hradit individljá|ni zdravotnický prostředek v provedení ekonomicky nejméně náročné varianty).

2. Dodavatel je povinen navrhnout a zhotovit zdravotnický prostředek, u kterého lze předpokládat, že jej
,. ,pojištěnec bude bezpečně a spolehhvě'použivat. '

3. Dodavatel se zavazuje předkládat ZPŠ ke schválení cenovou předkalkulaci, a to vždy pro zhotovení,
opravu nebo úpravu individuálních zdravotnických píostředků, pro které je vázána úhrada ze
zdravotního pojištěni na předchozí schválení revizn im lékařem. V neodkládnýeh případech (pokud by
hroZilo zhoršení zdravotního stavu či jiné poškozeni v důsledku prodlení, ke kterému by mohlo dojít v
době od podáni návrhu na zhotoveni do okamžiku vydání pomůcky) není Dodavatel povinen u těchto
individuá|ních zdravotnických prostředků tento postup dodržet,

4. Vzor předkalkulace je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy; alternativně může Dodavatel zaslat
předkalkulaci, která bude obsahovat:

· název a identifikaci (IČO, adresa) Dodavatele;
· jméno, přIjmení a identifikaci (rodné číslo, adresa) pojištěnce;
· název a popis individuálního zdravotnického prostředku;
· informaci o nárocích z vadného plnění, popřípadě o záruce, je-ii poskytována;
· rozpis použitého materiálu;
· rozpis jednotlivých technických součásti, které samy o sobě mohou být zdravotnickými prostředky

a které se použijí pro zhotovení individuálního zdravotnického prostředku (dále jen ,,komponenta",
,,komponenty");

. číslo položky dle časového sazebníku;
' předpokládaný počet výrobních hodin; popřípadě včetně rozpisu výrobních operaci;
' hodinovou sazbu dle bodu 6. tohoto článku;
' DPH;
· maximálni celkovou cenu;
· maximální úhradu ZPŠ;
· jméno. podpis pracovníka, který je odpovědný za vypracováni předkalkulace.
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5. ZPŠ se zavazuje posoudit předkalkulaci bez zbytečného odkladu, a to i s využitím elektronické
komunikace (například e-mail).

6. Obě smluvní strany se dohodly, že pro výpočet ceny individuáiniho zdravotnického prostředku bude
použito ka|ku|ačního vzorce uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Článek 5
Kalkulace, vyúčtováni, výdej

1. ZPŠ se zavazuje provádět úhradu ceny nebo poměrné části ceny zdravotnických prostředků vydaných
pojištěncům dle této Smlouvy, § 15 a přílohy č. 3, oddíl C zák. č. 48/1997 Sb., a dle platného čiselniku.
Konkrétní výše úhrady individuálního zdravotnického prostředku je uvedena na kalkulacích k jednotlivým
zdravotnickým prostředkům, které Dodavatel předkládá ZPŠ při fakturaci. V případě, že individuálni
zdravotnický prostředek odpovídajÍci poukazu nemůže být z důvodů nezávislých na Dodavateli vydán,
nebo používán (např. smrt pacienta, reamputace, zásadní změna zdravotního stavu), uhradí ZPŠ

skutečně vynaložené náklady Dodavatele.

2. Dodavatel vždy předloží ZPŠ výslednou kalkulaci, dle které vypočetl konečnou cenu individuáhího
zdravotnického prostředku.

3. Kalkulace bude vždy obsahovat:

· název a identifikaci (IČO, adresa) Dodavatele;
· jméno, příjmení a identifikaci (rodné číslo, adresa) pojištěnce;
· název a popis individuálního zdravotnického prostředku:
· informaci o nárocích z vadného plnění, popřípadě o záruce, je-li poskytována;
· rozpis jednotlivých komponent;
· rozpis použitého materiálu:
. číslo položky dle časového sazebníku;
. skutečný počet výrobních hodin, popřípadě včetně rozpisu výrobních operaci;
- hodinovou sazbu dle bodu 6. předchozího článku 4;
· DPH;
· celkovou cenu;
· úhradu ZPŠ;

4. Dodavatel musí být schopen údaje uvedené v kalkulaci (zejména pořizovací náklady surovin a
protetických komponent a skutečný výrobní čas jednotlivých zaměstnanců či smluvních partnerů
Dodavatele) na vyžádání ZPŠ doložit, a to 5 let zpětně od odevzdání kalkulace (faktury).

5. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých ZPŠ ručí za Dodavatelem nezaplacenou daň z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů, pak je
ZPŠ oprávněna uhradit část odměny Dodavatele ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na
bankovní účet místně příslušného správce daně Dodavatele.

6. V případě, že je Dodavatel plátcem DPH se strany dohodly, že strana může postoupit pohledávku
vzniklou z této Smlouvy jen s výslovným předchozím písemným souhlasem druhé strany. Zároveň
finanční plnění dle této Smlouvy bude poskytnuto jen na bankovní účet zveřejněný správcem daně, je-li
takový, jinak na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

7. Dodavatel pro uplatněni nároků na úhradu vydaných individuá|ních zdravotnických prostředků předává
ZPŠ jednou měsíčně poukazy na tyto zdravotnické prostředky v dávkách spolu s vyúčtováním, fakturou
s přílohami. Dodavatel předloží ZPŠ doklady k vyúčtováni:

· poštou na Dodavateli určenou kontaktní adresu ZPŠ,
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· osobně na kterékoliv pracoviště ZPŠ určené pr.o styk ·s veřejností, není-li z provozních důvodůdohodnuto jinak. ÚzémnÍ působnost pracovišť' a jeiich změny zveřejňuje ZPŠ ve svých
informačních materiálech a na svých internetových stránkách,

· elektronickou formou cestou "Portálu zdravotních pojišt'oven".

8. Faktura musí mít.nás|edujÍcÍ náležitosti:

· IČO Dodavatele rozšířené pčípadně o dohodnutou Specifikaci (jako např. variabilní symbol);
· číslo faktury (jednoznačné číslo přidělí Dodavatel);
· 1ČZ.Dodavatele (je-li přiděleno);
· číslo účtu Dodavatele, DIČ;

den vystaveni faktury;

· lhůta splatnosti faktury (podle Smlouvy);
· číslo DÁVKY;
· fakturovaná částka (celková účtovaná částka):
· razítko a podpis.

PřIlohu faktury tvoří individuální doklady (kalkulace dle bodu 3. tohoto odstavce a póukazy na
individuá|nľ zdravotnické prostředky obsahující náie'žitosti stanoVené zvláštním právním předpisem) za
hrazené individuálnI zdravotnické prostředky poskytnuté pojištěncům, za dodrženi všech náležitostI
předepsaných Metodikou a Datovým rozhraním.

9. V případě, že faktura neobsahuje náležitosti účetního dokladu a přilóha nemá dohodnuté náležitosti
podle metodiky a Smlouvy, ZPŠ vyúčtováni neproplatí a YřátI je Dodavateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů po jejich zaevidování v .podatelně ZP"Š, k opravě, Lhůta pro úhradu podle této
Smlouvy v takovém případě běží až od termínu jejího opětovného převzetí ZPŠ.

10.ZPŠ provede za své pojištěnce i za pojištěnce z eu, kteří si ZPŠ vybrali jako výpomocnou instituci při
realizaci práva Evropské unie úhradu individuálnIch zdravotnických prostředků. Má-li ZPŠ uzavřenu
smlouvu o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s jinou pojišt'ovnou,
pak recept nebo poukaz na zdravotnický prostředek, ve kt'erém výstavújÍcÍ poskytovatel nesprávně
vyznačil přís|ušnost pojištěnce k pojišt'ovně, nevrátí Dodavateli, nýbrž ho uhradí a přeúčtuje příslušné
pojišťovně.

11.Pokyd ZPŠ při kontrole zjistí chyby v připojených dokladech způsobené Dodavatelem nebo zaňedbáním
povinností Dodavatelem, chybný doklad vyřádí. V 'záznamu o vyřazených dokladech ozňačí důvod
vyřazení dokladu a výši částky, o kterou snÍžÍ úhradu částky vyúčtované Dodavatelem. Opravené
doklady může Dodavatel vyúčtovat v následujÍcÍm termínu spolu s dalším předávaným vyúčtováním.

12.Úhrada vyúčtovaných poskytnutých hraz,ených individuálních zdravotnických prostředků, při dodržení
podmínek dohodnutých ve Smlouvě, bude provedena jedenkrát měsíčně do 15 dnů při vyúčtování
cestou "Portálu zdravotních pojišt'oven", do 30 kalendářních dnů při předání vyúčtování ZPŠ na
magnetickém mediu a do 50 dnů při předáni vyúčtování ZPŠ na papírových dokladech. Lhůta počíná
běžet od data průkazného předání vyúčtování ZPŠ.

13.Lhůta splatnosti je dodržena, je-li platba poslední den lhůty připsána na účet Dodavatele.

14.ZPŠ se zavazuje vydat v návaznosti na provedenou platbou za vydané individuálnI zdravotnické
prostředky zúčtovací zprávu. V této zúčtovací zprávě jsou uvedeny údaje dokumentující výši provedené
platby, číslo faktury - daňového dokladu Dodavatele (pokud je uvedeno) a variabilní symbol, pod kterým
ZPŠ platbu poukázala. ,

15.Provedením úhrady není ,dotčeno právo ZPŠ provádět následnou kontrolu poskytování hrazených'
služeb podle této Smlouvy v jejím objemu, kvalitě, včetně dodržováni cen.

16.Prokáže-!i Dodavatel ZPŠ nesprávné proplaceni účtovaných nákladů, .je ZPŠ povinna tento nedoplatek
uhradit do 15 dnů po zjištění a současně o této úhradě bude ZPŠ informovat Dodavatele.
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17.zjisti-li přitom ZPŠ nesprávné účtování nákladů Dodavatelem, je Dodavatel povinen vrátit ZPŠ vzniklý

přeplatek z dlužné částky.

18.Smluvní strany se dohodly, že platby Dodavateli jsou prováděny ZPŠ z účtu, který je uveden v záhlaví
této Smlouvy, případně dalšího bankovního účtu ZPŠ, vedeného v tuzemské bance.

Článek 6

Kontrola

1. ZPŠ provádí v souladu s § 42 zákona č. 48/1997 Sb. a touto Smlouvou kontrolu výdeje a vyúčtováni
hrazených individuálních zdravotnických prostředků, včetně předložené kalkulace (dle ČI. lV Smlouvy), a
to prostřednictvím svého informačního systému a revizních lékařů, kteří jsou dle platné legislativy
oprávněni provádět kontrolu hrazených individuálnich zdravotnických prostředků a jejich oprav nebo
úprav (dále jen ,,odborní pracovníci ZPŠ").

2. Dodavatel poskytne ZPŠ při výkonu kontroly nezbytnou součinnost, zejména předkládá požadované
doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení odborným pracovníkům ZPŠ. Umožní odborným
pracovníkům ZPŠ, po předchozím projednáni nejméně 3 pracovni dny předem, vstup do svého objektu
a nahhžení do dokumentace bezprostředně související s prováděnou kontrolou vyúčtovaných
individuálních zdravotnických prostředků.

3. Odborní pracovníci ZPŠ jsou v rámci kontroly povinni postupovat tak. aby nenarušili provoz Dodavatele.
V případě kontroly v provozovně či sídle Dodavatele bude na místě vypracován záznam (protokol) o
provedené kontrole s uvedením nejdůležitějších zjištění a se stanoviskem oprávněného zástupce
Dodavatele; tento záznam nenahrazuje zprávu podle odstavce 4 tohoto článku Smlouvy.

4. Zprávu, obsahující závěry kontroly, ZPŠ zpracuje a předá Dodavateli do 15 kalendářních dnů po
ukončení kontroly. Pokud nebude možné z objektivních důvodů tuto lhůtu dodržet, oznámí ZPŠ tuto
skutečnost Dodavateli. Kontrola bude ukončena zpravidla do 30 kalendářních dnů od jejího zahájeni.

5. Dodavatel je oprávněn do 15 kalendářních dnů od převzetí závěrů kontroly podat ZPŠ písemně
zdůvodněné námitky. K námitkám sdělí ZPŠ stanovisko do 30 kalendářních dnů od jejich doručení.
Pokud nebude možno z objektivních důvodů tyto lhůty dodržet, prodlouží se příslušná lhůta na žádost
smluvní strany až na dvojnásobek. Ve stanovené lhůtě ZPŠ sdělí a odůvodní Dodavateli, zda potvrzuje,
nebo mění závěry kontroly. Podáni námitek nemá z hlediska finančních nároků ZPŠ vůči Dodavateli
odkladný účinek. Tím není dotčeno právo Dodavatele uplatnit svůj nesouhlas s rozhodnutím ZPŠ

v jiném řízení.

6. Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených individuálních
zdravotnických prostředků, ZPŠ podle § 42 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. takovou službu neuhradí.

Článek 7
Práva z vadného plněni

1. Obě smluvní strany se dohodly, že Dodavatel odpovídá za vady pro všechny produkty dodávané dle
této Smlouvy a všechny jejich součásti v rozsahu stanoveném předpisy občanského práva, není-li dále
uvedeno, či Dodavatelem stanoveno, jinak. Údaje o právech z vadného plnění budou uvedeny
v předkalkulaci a kalkulaci.

2. Práva z vadného plnění začínají pojištěnci běžet dnem převzetí opravovaného či upravovaného
individuálního zdravotnického prostředku pojištěncem od Dodavatele.

C
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3. Práva z vadného plnění dle této Smlouvy se nevztahuji na běžné opotřebení a na situace, kdy vada
individuá|ního zdravotnického prostředku byla prokazatelně způsobena pojištěncem nesprávným
užíváním, skladovánirň, nebo jiným zaviněným způsobem (například třetí osobou).

Článek 8
Uveřejněni Smlouvy v registru smluv

a podáni informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy skutečnosti, že ke dni podpisu této Smlouvy platí zákonná
povinnost uveřejnit tuto Smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštníeh podmínkách účinnosti '
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon č. 340/2015 Sb."), a to
včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, ňahrazuje nebo ruší,
v registru smluv. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto článku se rozumí vloženi smluvními stranami
vzájemně odsouhlaseného elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově
čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb. do registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazuji:
a. poskytnout druhé smMvni straně veškerou součinnost nezbytnou pro řádné zveřejnění této

Smlouvy v souladu se zákonem;

b. dodržovat tímto článkem zakotvené postupy soUvisejÍcÍ se zveřejněním Smlouvy v registru smluv
i v případě uzavření dohod, kterými se táto Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat
nebo rušit.

3. ZPŠ se zavazuje:

a. zabezpečit uveřejněni
smluv po znečitelněni
zveřejnění, a to bez
Smlouvy.

Smlouvy (po vzájemném odsouhlaserň textu ke zveřejnění) v registru
údajů, které mají být V souladu se zákonem a touto Smlouvou vyloučeny ze

zbytečného odkladu, nejpozději do 20 kalendářních dnů od uzavřeni

Článek 9
Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět písemně, bez udáni důvodu. výpovědní
lhůta je šest měsíců a počítá se od 1. dne kalendářnIho měsíce bezprostředně nás|edujÍcÍho po
doručení výpovědi.

2. Smluvní strany výslovně prohlašujI, že tato Smlouva potvrzuje jejich právní jednání
a ujednáni učiněná mezi nimi, souvÍsejÍcÍ s plněnířn diě této Smlouvy, v období od 1. 1. 2021 'do nabyti
účinnosti této Smlouvy, a že na takovém základě uznávají tuto Smlouvu za platnou i pro uvedené
období.

3. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené se řídí platnými českými právními předpisy ljpravujÍcÍmi
veřejné zdravotní pojištění, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a daišími příslušnými právními
předpisy. Konkrétní požadavky a údaje uvedené v této Smlouvě či dokumentech, na které tato Smlouva
odkazuje, se použiji pouze v případě, že nejsou v rozporu s platnou legislativou. V případě rozporů mezi
touto Smlouvou a jinými dokuŕnenty, na které tato Smlouva odkazuje, se použije tato smlouva. Týká-li se
rozpor s |egis|ativou takové části této Smlouvy, kterou lze ód jejího ostatního obsahu oddělit, nepoužije
se jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření Smlou"vy došlo i bez takové části.

4. Smluvní strany prohlašují, že případné vzájemné spory týkajÍcÍ se této Smlouvy budou řešit především
jednáním zástupců smiuvních stran, které proběhne zpravidla do 14 dnů ode dne, kdy výzva jedné
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strany této Smlouvy k takovému jednání bude doručena druhé smluvní straně. Tim není dotčeno právo
smluvních stran k řešeni případného sporu soudní cestou.

5. Při změně právní úpravy, podle které je tento Smluvní vztah realizován je každá ze smluvních stran
oprávněna požádat o změnu či doplnění této Smlouvy.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přIlohy:

· č. 1 - Sazebník maximálních časů;
· č. 2 - Vzory formulářů pro předběžnou kalkulaci;
· č. 3 - Kalkulačrň vzorec pro výpočet konečné ceny individuá|niho zdravotnického prostředku,

včetně hodinové sazby

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

8. Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

9. Kontaktní osobou ve věci této Smlouvy za ZPŠ je:
ivana.kovandova@zpskoda.cz, tel. 326 579 640.

10

··--jň·ä·

11.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

12.Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souh|asj a na znamení toho připojují
své podpisy.

-7 -01-2021
V Mladé Boleslavi dne ..................

V Opavě d,,..23.;12.2020
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PŘÍLOHA Č. 1

Ke Smlouvě č. 88-1638-15 o výrobě, výdeji poskytováni a úhradě individuálně
zhotovovaných ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně
zhotovované ortopedické obuvi a individuálně zhotovovaných ortopedických vložek

Sazebník maximálních časů



Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 88-1638-15 o výrobě, výdeji poskytování a úhradě individuálně zhotovených
ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně zhotovené orotpedické obuvi a

individuálně zhotovených ortopedických vložek

Sazebník maximálních časů

. brutto hodinpolozka pomůcka

1.00,000 protézy horních končetin - ostatní typy · indiv. kalkulace
r g- " . ' "." ' _ ť " - 'b W "' Vy ":' ži Z" : f ' S ';'. . '"i ' :,," ':' '"": "; p-roté:Íý. 'é"řo.ád)pútac,e g rQCé; "i'S :,"'",::;"' ;; " : 'l ;.':4·-, Ťé"' ';'-", ", "'2:.', ž" ';"jj : "

. indiv. kalkulace1.01.010 epitezy prstu

. . indiv. kalkulace1.01.011 protéza pro amputaci prstu
indiv. kalkulace

1 01.012 protéza pro amputaci palce
29,0

1.01.020 protéza transkarpalni kozena
25,0

1.01.021 protéza transkarpalni lammatova
indiv. kalkulace

1.01.022 protéza transkarpa|n| sihkonova
t ' , ·, . ,. , . , . , . , ~ , , >É " :" - " : S ~Á' '"" '-""' " . ·" ;" h., ·..1 '. ': Protezy'p.ro ·e.xartiku|a,c.l y zapesti'.'""' ' "' , ·, . t ¶' ,,, ,", '_ ' " ' '· .'"ť é."., , :|,:'i '"L '": · --. " ··.

ŕ L ,.

20,0
1.02.010 protéza pro exart|ku|ac| v zapesti

20,0
1.02.011 protéza pro exarbkulaci v zapesti kozena

1 02 012 protéza pro exartikulaci v zápěstí s flexibilním lůžkem 23,5
indiv. kalkulace

1.02.013 protéza pro exart|ku|acl v zapesti sihkonova
L t ' ' l '

, . . ". " F?rcjtězy':t"ranšŕad já|ní .. .- . ,' ' . .., ' . . ,. · ' . " :::·: :,'; .,,' .. " . :' .; ,ji;'. . - ' " ." .- ---
já ši Ĺ ' · ·řŤ. 'k % %" _ , , , ' , .',

' , 'ProiéZá 'třánsřaä'já|nÍ u|kjiii/aj.icí na'.i?řé.dlokti .. . . ' - " . ;ř 5\. . '.""" !13 .. : ž ' ."' ." ľř! .', -""' " -- " ' '· ---
- f ' : Č:' .

1.03.010 protéza transradiálni dpivajici na předloktí s laminátovým lůžkem - pasivní 20,2

1.03.011 protéza transradiálni ulpivajicí na předloktí s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 23,2
42,0

1.03.012 protéza transrad|a|nl u|plvaj|cl na precňoktí s linerem - pas|vn|

1.03.013 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí s laminátovým lůžkem - aktivní 22,2

1.03.014 protéza transradiálni wpívajici na předloktí s vnitřním flexibilním lůžkem - aktivní 25,2
44,0

1.03.015 protéza transradiálni ulp|va]|c| na predbkti s hnerem - aktivm

1.03.016 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí silikonová - pasivní indiv. kalkulace
. . .· ' .. " ' "" :" ", . · ' " '"' · - · . . ' .- " ' " " " ·" ' . , ' ' , '- ·· ..,. . . ." .'' · ·" ', - Protéza tŕänsřäaiálňĹ-u|p!y?jÍcÍ!.za k,or!dy|y, · .. . ,. · ' ,, .'". --' ,,, .- ' - " -' -, ··' -"· - .

1.03.020 protéza transradiálni ulpivajici za kondyly s laminátovým lůžkem - pasivní 30,0
1.03.021 protéza transradiálni u|pivajici za kondyly s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 33,0
1.03.022 protéza transradiálni ulpivajíci za kondyly, endoskeletárni s laminátovým lůžkem - pasivní 30.0
1.03.023 protéza transradiálni ulpivajici za kondyly, endoskeletárni s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 33,0

38,0
1.03.024 protéza transradiálni u|pivajlc| za kondyly s linerem - pas|vn|

1.03.025 protéza transradiálni ulpivajici za kondyly s laminátovým lůžkem - aktivní 32,0
1.03.026 protéza transradiálni ulpivajici za kondyly s vnitřním flexibilnim lůžkem -aktivní 35,0

40,0
1 03.027 protéza transradiálni u|p|val|c| za kondyly s linerem - akt|vn|

indiv. kalkulace
1.03.028 protéza transradlain| u|p|vajlc| za kondyly sihkonova - pas|vn|

" .' Protéjta t'ŕan.sraäiálňí's "ôbj!'?íko'u"
33,0

1.03.030 protéza transradialni s pazni obµmkou - aktlvn1
31.0

1.03.031 protéza transradiálni s pažni obµmkou - pastvni
1 03 032 protéza transrad'áln' pracovn' 31,0

; ' .g '. R,ro!¢íy,..trariiŕad!álni ,mýoeiektri,Cké ,, , - , · . " " ."' ." " ' '. " " ' '·-". --
40,0

1.04.010 protéza transradiálni myoelektricka 2-snimace a akt|vn| rotace
38,0

1.04.011 protéza transradiálni myoelektrická 2-snimace
35,8

1.04.012 protéza transradiálni myoelektrická 1 - snímač
35,8

1.04.013 protéza transradiálni myoelektrická s prac.nastavcem

Protézy horních končetin



1.04.014 protéza t,rqnsradiáMi elektromec.h.se spin,ačem . 41,0
;;;í;

1.Ó5.010 protézy pro exartiku|aci ,v lóketním kloubů s linerem - pasivní " " 46,0

1.05.011 protézy pro exartikulaci v lo'ketním kloubu, dvoudílné lůžko., pasivní 31,0

1.05.012 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, rámwé |ůŽko pasivní , 4.1,0

1.05.013 protézy pro exartikulaci v loketnim kloubu s.linerem - aktivní " 45,0

1.05.014 prcitézy pro exartikulaci v loketním kloubu, dvoudilné .lůžko - aktivní ° 34,0

1.05.015 protézy pro eXartiku|aci v loketním kloubu, rámové.lůžko - aktivní ' 44,0

1.05.016 · protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, ši|ikonová'-,pasivni , .indiv. kalkulace
'* ':ui'":'.::: :.=.:: ':'

':::,::"·:!;:::7 j'::!::s,': É' ;'"';"': ;."t 'í

1.06.010 protéza transhuřneráln"i éndoskelet'árni s laminátovým lůžkem,- pasivní, " "36,0'

1.06.011 protéza transhumeráhý endoskeletárni s vnitřň.im f|éxiPi|nim lůžkém'- pasivní 39,0 .

1.06.012 protéza transhúmerá|nl endoske|etárni s linerem - pasivní 47,0

1.06.013 protéza "transhumerálni exoske|etárni s laminátovým lůžkem - pasivní 31,0

1.06.014 protéza'transhumerálni eýoske|etárni s vnitřním f|exibi|njm' lůžkem - pasivní 34,0

1.06.015 Protéza transhumerálni.exoskeletárni s linerem - pasivní 42,0

1.06.016 protéza transhumerá|ni exoske|etámí silikôn"ová : paSivní indiv. kalkulace
,: '.·',' '. .;j;, . -: '":," í ,'t:jy' ;';"'"é'"',;,."'" '·'·'. 'i.'- j:ljě:" :; i";."ic ·1" j";' :-i;'. 7j :j·::'i"í:"@:y
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1.07.010 protéza transhumeráhý endoskeletá.rní š |arňinátóvým .lůžkem -·aktivni, jeden tah 38,,0

1.07.011 protéza transhurherálni endoškeletár"ní s vnitřním' f|e)čibjlnim 'lůžkem - aktivni', jeden tah 41,0

1.07.012 protéza transhumerální endoskeletárni S..|inerem.- aktivni', 'jeQen' tah, 49,0

1.07.013 protéza transhumerální exoskdetárni s lamiriátov'ým' lůžkém - aktivní, jeden tah ' 33,0

1.07.0j4 prótéza.rtranshumerá|ni exoskeletární's vn'itřnIM f|ex"ibilnim, lůžkem - áktivni, jeden ,tah 37,0

1.07.015 protéza transhumerálni exoskeletárni s |ineľem -'aktiyN, jedeň tah 44,0

1.07.016 prOtéza transhumerálni exoskeletárni s laminátovým lůžkem - aktiyni, tři tahy 36,0

1.07.017 protéza.transhumerálni exoske!etárni s vnitřním f|exiS,ilnim lůžkem " áktivňi, tři ,t?hy 39,0

1.07.018 přotéza transhu'merálni exoskeletárni s' 1i'nere"m -,aktivní, tři:tahy " 47,0

:'. ':t :ľ: ,:;,,'
1.08.010 protéza transhurnerá|ň,i myoe|ektrická s lámi'nátov.ým 1Úkem a e|ektřickým lÓktem 42,0 ,

1.08.011 protéza transhumerálni' myoelektrická s' ynitčn'im flexibilním ĹůZkem a elektrickým loktem . 45,0

1.08.012 protéza transhumerálni' myoelektrická s vnjtřriim ,HTV si|iKoAovýrň lůžkém a élektrick"ým loktem 49,0

1.08.013 protéza transhumerálni myoelektrická s laminátovým lůžkem a taňo.vým,|oktem 41,9

1.08.014 protéza transhumerálni myoelektrická s vnitřnirň fl.exibilnim |'ů'žkem .a tahovýŕň lokterň 44,9

1.08.015 protéza transhumerální myoelektrická s vnitřním HTV silikonovým lůžkem jtahovým loktem "" 49,0

:'

položka pomůcka "" " . . " " brutto hodin '

2.00.00 protézy dCilriích končetin - ostatní typy " ' iňdiv. kalkulace
i:"

2.01.010 protéza pro árhputaci prstů " " " indiíi. kalkulaCe

2.01.011 protéza pro amputaci v'noze, silikonová indiv. kalkulace

2.01.012 protéza pro amputaci v pÉednoži vniřni mé'kké lůžko " 20,0

2.01.013 protéza pro amputaci Syme se zkušebním lůžkem 39,5

2.01.014 protéza pro amputaci Syme se zkušebním l'ůžkem a.linerem 43,9

2.01.015 protéza štítová s individuálním chodidlem 43,0



.
2.01.016 protéza štítová 41,0
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2.02.010 protéza transtibiálni kožená se stehenní objímkou 45,5

2.02.011 protéza transtibiálni kožená bez stehenní objímky 28,5

2.02.012 protéza transtibiálni dřevěná se stehenní objímkou 55,0
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2.02.020 protéza transtibiálni exoskeletárni se stehenní objímkou 46,2

2,02.021 protéza transtibiálni exoskeletárni se'stehenni objímkou a zkušebním lůžkem 49,2

2.02.022 protéza transtibiálni exoskeletárni PTB bez stehenní objímky 30,6

2.02.023 protéza transtibiálni exoskeletárni PTB se zkušebním lůžkem bez stehenní objímky 33,6

2 02 024 protéza transtibiálni exoskeletárni KBM,PTS 42,0

2.02.025 protéza transtibiálni exoskeletárni KBM,PTS se zkušebním lůžkem 45,0

·· ' " ': ".· ,, '",',,.:, ;:i::!i::;'l'ie:'" ..";l':-:": :,,: ": "": :': '.,.: '.4:':::,"-:. ': · ".. .. : ' . .
2.02.030 protéza transtibiálni endoske|etárnl KBM,PTS,PT8 s PU krytem 42,0

2.02.031 protéza transtibiálni endoskeletárni KBM,PTS,PTB bez PU krytu 38,5

2 02.032 protéza transtibiálni endoskeletárrú KBM,PTS,PTB s PU krytem a zkušebním lůžkem 45,0

2.02.033 protéza transtibiálni endoskeletárni KBM,PTS,PTB se zkušebním lůžkem bez PU krytu 41,5

2.02.034 protéza transtibiálni endoskeletárni se stehenní objímkou a PU krytem 46,8

2.02 035 protéza transtibiálni endoskeletární se stehenní objímkou bez PU krytu 43,3

2.02.036 protéza transtibiálni enckskeletárni se stehenní objímkou, zkušebním lůžkem a PU krytem 49,8

2.02.037 protéza transtibiálni endoskeletárni se stehenní objímkou, zkušebním lůžkem bez PU krytu 46,8
. ' - · - ·' ' " -, - " " "" '"q: 7" .. .·. · ;Přót'ézy'třanšti6i'á|nÍ' s lĹriěrém · . .i . : - ' " ' - - ': ""!::"j':';;,'::, -. ' .:' - .
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2 02.040 protéza transtib|á|ni s linerem, mechanickou aretaci (účelový tvar), dvě a vÍce zkušební lůžka, s PU krytE 58,0

2.02.041 protéza transtibiálni s linerem, mechanickou aretaci (účelový tvar), dvě a vice zkušební lůžka, bez PU kŕ- 54,5

2.02.042 protéza transtlb|á|ni s linerem, mechanickou aretaci (účelový tvar), jedno zkušební lůžko, s PU krytem 54,0

2.02.043 protéza transtibiálni s linerem, mechanickou aretaci (účelový tvar), jedno zkušební lůžko, bez PU krytu 50,5

2.02.044 protéza transtibiálni s linerem, pasivní podtlak (TSB tvar), dvě a vice zkušební lůžka, s PU krytem 57,0

2.02.045 protéza transtibiální s linerem, pasivní podtlak (TSB tvar), dvě a vÍce zkušební lůžka, bez PU krytu 53,5

2.02.046 protéza transtibiálni s linerem, pasivní podtlak (TS8"tvar), jedno zkušební lůžko, s PU krytem 53,0

2.02.047 protéza transtibiálni s linerem, pasivní podtlak (TSB tvar), jedno zkušební lůžko, bez PU krytu 49,5

2.02.048 protéza transtibiálni s linerem, aktivní podtlak (TSB tvar), s PU krytem 59,0

2.02.049 protéza transtibiálnI s linerem, aktivní podtlak (TSB tvar), bez PU krytu 55,5
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2.03.010 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu kožená 50,7
2.03.011 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletárni, s vnitřním měkým lůžkem a PU krytem 55,6
2.03.012 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletárni, s vnitřním měkým lůžkem bez PU krytu 52,1
2.03.013 protéza pro éxartikulaci v kolenním kbubu endoskeletárnI, s linerem, pasivní podtlak, s PU krytem 55,6
2.03.014 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletárni, s linerem, pasivní podtlek, bez PU krytu 52,1
2.03.015 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletárni,s linerem, aktivní podtlak, s PU krytem 59,6
2.03.016 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletárni,s linerem, aktívni podtlak, bez PU krytu 56,1
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2 04 010 protéza transfemorálni dřevěná (kopir ) 43,6

2 04 011 protéza transfemorálni kožená 35,9

2 04.012 protéza transfemorálni kombinovaná 35,9

2 04 013 protéza transfemorálni dřevěná 65,0

2,04.014 protéza transfemorálni dřevěná se speciálním lůžkem 56,0
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2.04.020 protéza transfemorálni endoskeletárni, příčně oválné lůžko, s PU krytem 47,5

2.04.021 protéza transfemorálni endoskeletárni, příčně oválné lůŽ.ko, bez PU krytu 44.0

2.04.022 protéza transfemorálni endoskeletární, příčně o'válné 1ůžko,s' linerem, zkušebním lůžkem a PU' krytem 61,0 .

2.04.023 protéza transfemorálni endoskeletárni, příčně oválnéjůžko.s linerem. zkušebním lůžkem, bez PU krytu 57,5

2.04.024 protéza transfemorálni endoskeletárni, příčně oválné lůžko, se zkuš"ebnim.!ůž.kem a PU krytem ' 57,0

2.04.025 p.rotéza transfemorálni endoskeletárni. příčně oválné lůžko, se zkušebním lůžkem bez PU krytu 53,5
.' J.' ·. ,. · '::',,: " . pŕ&ézý třä'ňiíerňáá]ni éndóškelétáiäl""pjaé|n'é,ógá|"né 2 í ;,,::,,,:".

2.04.030 protéza transfemorální endoskeletárni. pÚélně oválné rá'mové lůžko, s li'nerem, zkušebním lůžkem a PL '64,0

2.04.031 protéza transfemorálni endoskeletárni, podélně"oválné rámové lůžko, s linerem, zkušePn!rň |ůžkem bez 60,5
'2.04.032 protéza transfemorální endoskeletárni, podélně oválné |ážko, s iinerem, zkušebním lůžkem a PU krytem 61,5

2.04.033 protéza transfemorálni endoskeletárni, podélně oválné lůžko, s linerem, zkušebním lůžkem bez ,PU kryti. 58,0

2.04.034 protéza transfemorá|riÍ.endoskeletárnÍ, podélně oválné rámové lů.ž.ko, ,se zkuše,bnim |ůžke¢n a PU kryterr 59,0

2.04.035 protéza transfemorál.ni en'doskeletárni, ljodé|ně-ová|né rúnové lůžko, se zkušebním lůžkem bez PU kryt 55,5

2.04.036 protéza transfemorálni endoskeletárni, podélně oválné' lůžko, se.zkušebním |Ůžkem a PU kryten? 56,5

2.04.037 protéza transferňorálni_ e.ndoskeletárni, podélně oválné lůžko, se 'zkúše'bnim l'ůžkem bez PU, krytu 52,5

.'.. .,".:;'-",. ... :·:.' i:'" .:_ :::""': .,,'g' :i,::É;í:" ":,,;Ž
2.04.040 protéza tra.nsfemorálni endoske|etárni, MAS rámové lůžko s iinere'm a.FÚ 'krytem " 74,0'

2.04.041 protéza transfemorálni endoskeletárni, MAS rámové lůžko. s linerem bez PU krytu 70,5

2.04.042 protéza transfemorálni endoskeletárni, MAS'lůZk,o"s |iňeŕe!h a PU_ kr.ýtem 71,5

2.04.043 protéza tránsfemorálni endoskeletárni, MAS |ůZko'|s linerem bez PU krytu 68,0

2.04.044 protéza transfemorálni endoskeletárni, MAS ľámové lůžko a PU kryt . 69,0

2.04.045 protéza transfemórální eňdoskeletárni, MAS rámové 1Úžko bez PU krytu 65,5

2.04.046 protéza transfemorálni endoskeletárnĹ MAS lůžko a PU kryt 64,5

2.04.047 protéza transfemorální endoskeletárni, MAS ÚZko bez,PÚ krytu 61,0

:.-' :,,'..., ':'",.:);ý:!:'i"t,i ,: ':" _ ':': ,":,';
2.05.010 protéza pro exartiku|aci v kyčelnířn kloubu, lam.inátoYé lůž.ko ,s'PU krytem 77,5

2.05.011 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, laminátové lůžko bez PU krytu 68,4

2.05.012 p;otéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu,. s f|exibi|ním vriitřnim |ůžkem s PU_ krytem 84,0

2.05.013 přotéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, s fle'xibilnkn Vnitřním lůžkem ,bez PU krytu 71,0

položka pomůcka brutto hodin

3.00.000 ortéza trupová či končetinová - ostatní typy indiv. 'kalkulace
'Š

3.01.010 ortéza trupová s nástavbou se skořepinovou plaštovoú pánévň,1 óbjimkou (.TLSÓ) . 35,1

3.01.020 ortéza trupová stabilizační skořepinový z plastu ('TLSO, LSCi) 31,2

3.01.030 ortéza trupová korekční skořepinový z plástu (CTLSQ, TLSO, LSO) 40,3

3.01.040 ortéza trupová stabilizační materiálově či segmentově'kombinovaná (CTLSO, TLSO, LSO) 42,0

3.01.050 ortéza trupová .korekční materiálově .či segmentově kombinovaná (CTLSO. TLSO. LSO) 48,0

3.01.060 ortéza trupová korekční dynamická s pohySem či nastavenim.(DTLSO, DLSO) 52,0

3.01.070 tříbodový korzet z polotovaru · 8,0

3.01.140 pánevní pás.plastový (lso) 38,0

3.01.160 ortéza trupová tříbodová ze stavebnice bandäžisticky dohotovená (TLSO) 8,0

3.01.170 nákrčnik· plqstový .(CTO) 21,0

3.01.180 nákrčník laminátový nebo kožený (CTO) 26,0

3.01.190 nákrčník materiá!ově či segmentově kombinovqňý (CTO) 30,0

3.01.200 nákrčník s čelenkou (CTO) 37,0

3.01.210 ortéza hlavy - kryti (CO) 11.0

3.01.220 ortéza trupová - Calabisova bandáž (TLSO) 10,7
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3.01.230 ortéza trupová stabilizační s nástavbou pro Hallo trakci (CTLSO) 62,0

3.01.240 ortéza trupová stabilizační či korekční bivalvovaná (TLSO) 60,3

3.01.250 ortéza trupová s nákrčníkem (CTLSO) 42,4

3.01.290 ortéza hlavy pro korekci tvarových a pooperačních deformit - přilba (CO) 32,0

3.02.010 přistroj hk objímkový pro loketní kloub plastový (eo, ewho) 21,5

3.02.020 přistroj hk objímkový pro loketní kloub laminátový či kožený (EO, EWHO) 26,0

3.02.070 ortéza HK předloketní obloučková (WO, WHO) 22,1

3.02.080 ortéza HK předloketní laminátová (WO, WHO) 29,3

3.02.090 ortéza HK předloketní plastová (WO, WHO) 26,6

3.02.100 ortéza HK předloketní materiálově a segmentově kombinovaná, dynamická (WO, WHO) 29,8

3.02.120 ortéza HK - prstů a ruky plastová (HO) 16,6

3.02.130 ortéza HK - prstů a ruky laminátová (HO) 23,2

3.02.140 ortéza HK - prstů a ruky materiálově a segmentově kombinovaná. dynamická (HO) 20,8

3.02.160 ortéza HK pažní obloučková (SO, SEO. SE\NO, SEWHO) 31,0

3.02.170 ortéza HK pažní laminátová (SO. SEO, SEWO, SEWHO) 33,5

3.02.180 ortéza HK pažní plastová (SO, SEQ, SEWO, SEWHO) 28,0
' 3.02.190 ortéza HK pažní materiálově a segmentově kombinovaná, dynamická (SO, SEO, SEWO, SEWHO) 35.7

3.02.200 ortéza HK - prstů a ruky dynamická typu DAHO (HO, WO, WHO) 48,0

3.03.010 přistroj hk objímkový pro ramenní kloub plastový (so. seo) 33,8

3.03.020 přistroj hk objímkový pro ramenní kloub laminátový či kožený (so. SEO) 38,4

3.03.030 ortéza HK ramenní (SO) 38,4

'""" '" ':'mg :,'"?:= ;'",'f:'"'
3.04.010 přístroj ok bércový obloučkový s plastovým či koženým sandálem (AFO) 21,5

3.04.020 přistroj ok bércový obloučkový s koženým sandálem (AFO) 26,7

3.04.040 přistroj dk bércový obloučkový s třmenem (AFO) 23,4

3.04.050 přistroj dk bércový objímkový plastový se sandálem plastovým (AFO) 28,8

3.04.070 přistroj ok bércový objímkový plastový s třmenem (AFO) 22,8

3.04.080 přistroj ok bércový objímkový laminátový či kožený s třmenem (AFO) , 27,3

3.04.090 ortéza DK typu Denis-Brown (FO) 4,9

3.04.120 přistroj dk bércový objímkový laminátový se sandálem plastovým (AFO) 35,0

3.04.140 přistroj dk bércový laminátový na třmeny (AFO) 33,0

3.04.150 přistroj dk bércový objímkový plastový se sandálem laminátovým či koženým (AFO) 35,0

3.04.160 přistroj ok bércový objímkový laminátový či kožený se sandálem (AFO) 39,0

3.04.170 ortéza DK pro hlezno kožená (AFO) 18,0

3.04.180 ortéza DK pro hlezno laminátová (AFO) 21,6

3.04.190 ortéza OK pro hlezno plastová (AFO) 16,1

3.04.200 ortéza OK pro hlezno s pohybem (AFO) 28,7

3.04.210 ortéza DK - derotačni aparáty kombinované bilaterálně (HKAFO) 45,0

3.04.220 ortéza OK - tah peroneálni pérový (afo) 13,5

3.05.010 přistroj dk obloučkový se sandálem (KAFO) 45.5

3.05.020 přístroj dk obloučkový se sandálem laminátovým či koženým (KAFO) 53.3

3.05.030 přistroj dk obloučkový plastový na třmen (KAFO) 38,4

3.05.040 přistroj dk obloučkový na třmen (KAFO) 44,9

3 05.050 přistroj dk objímkový plastový se sandálem (KAFO) 48.8

3.05.070 přistroj dk objímkový plastový na třmen (KAFO) 41,6

3.05.100 ortéza OK redresni - Hohmannova dlaha pro varozitu bez stavěcího prvku (KAFO) 14,0

3.05.110 ortéza OK redresní - Hohmannova dlaha pro valgozitu bez stavěcího prvku (KAFO) 14,6

3.05.120 ortéza DK i HK derotačni typu Becker (jedna končetina), (KAFO) 15,6

3.05.130 ortéza DK - abdukční Vavrdův aparát, bilaterálně (HO) 16,5



3.05.140 ortéza DK typu Sarmiento bivalvovaná (AFO. KAFO) 42,9

3.05.150 ortéza DK typu CTI laminovaná (KO) 45.5

3.05.180 přistroj ok plastový se saňdálem plastovým (KAFO) 46,5

3.05.200 přistroj ok plastový se.sandálem laminátovým či koženým (KAFO) 50,2

3.05.210 přistroj dk plastový na třmeny (KAFO) 41.0

3.05.220 přistroj dk objímkový laminátový či kožený se sandálem plastovým (kafo) 57,8

3.05.240 přistroj dk objímkový laminátcNý či kožený se sandálem laminátovým či koženým (KAFO) ' 61,5

3.05.250 přistroj ok objímkový laminátový či kožený na třmen (KAFO) 55.9

3.05.280 ortéza DK hyperkorekčni. nastavitelná podle Mařika pro valgozitu či varozitu (KAFO) 32,0 "

3.06.020 přístroj ok kolenní objímkový plastový (ko) 31,3

3.06.030 přistroj ok kolenní objímkový laminátový či kožený (KO) 31,9

3.06.040 přistroj ok kolenní obloučkový (ko) 29,0

3.06.050 přistroj ok kolenní materiálově a segmentově kombinovaný (KO) 35,0

3.07.020 přistroj ok celokončetinový plastový s pánevním košem (HKAFO) 56,2
3.07.030 ' přistroj OK celokončetinový laminátový či kožený s pánevním košem (HKAFO) 67,0

3.07.040 přistroj ok kyčelní obloučkový (HO) . 22,0

3.07.050 přístroj ok kyčelní plastový (ho) 30,0

3.07.070 přistroj ok kyčelní laminátový či kožený (HO) ' 35,0

3.07.080 ortéza OK dlahová s pánevním pasem (centračni ort.) bilaterálně (HKAFO) 3?.3

3.07.090 ortéza OK - abdukční aparát typu Atlanta bilaterálně (HO) 45.5

3.08.010 ortéza OK celé - polohovaci laminátová (KAFO) 32,3

3.08.020 ortéza OK celé - polohovací plastová (KAFO) 24,4

3.08.030 ortéza DK celé - polohovací obloučková (KAFO) 35,6

3.08.040 ortéza DK celé - polohovací kožená (KAFO) 21,2

3,09.010 ortéza DK - prstů nohy (FO) 1,3

3.09.020 ortéza DK pro nohu neprotvarovaná redresní (AFO) 6,2

. 3.09.030 ortéza DK pro nohu s proprioceptivními prvky'(AFQ) . 62-,,5

#š%86 mi: :'1 pj?'At
3.10.010 ortoprotéza 82,3 .

3.10.020 reciprokátor (ortéza trupu a končetin) (HKAFÓ) ' 140,0

Ortopedická obuv

položka pomůcka brutto hodin

4.00.000 ortopedická obuv nebo její úpravy - ostatní ,typy indiv. kalkulace

g ? XM4'?' S:: 'Ť ! ť
4.01.001 ortopedická obuv jednoduchá , 41,6

4.01.002 ortopedická obuv dětská 28,0

zr 'IS
4.01.011 výška svršku do 9 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřebý odlehčovací či stabilizační prvky 48,0

4.01.012 výška svršku do 9 cm, podešve useň, dle potČeby odlehčovací či stabiliZační prvky 50,0

4.01.013 výška svršku do 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační 52,0

4.01.014 výška svršku do 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, pod.ešve useň, dle potřeby.odlehčova"ci či' stabi)izačni Ŕrvky 54,0

4.01.015 výška svršku nad 9 cm, podešve syntetika Či.pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvŔy 51,0

4.01.016 výška svršku nad 9 cm, podešve useň, dle"potřeby odlehčovaci či stabilizační prvky 53,0

4.01.017 výška svršku had 9 cm, zkrat 2,5-4 cm,. podeš've syntetika Ci pryž, dle potŕeby odlehčovací či stabilizační 55,5

4.01.018 výška svršku nad 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, podešve useň, dle potřeby od|ehčoyací popř. stabilizačnI prvky 56,0

4.01.019 ortop"edickä obuv středně složitá - ostatní 52,0

:" ď:"y'ľ%':::i:%"x"
4.01.021 výška's'jŕšku do 9 cm, podešve syntetika 'či pryž, dle potřeby:od|ehCovací či stabilizační prvky 57,0



4.01.022 výška svršku do 9 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovaci či stabilizační prvky 58,0

4.01.023 výška svršku do 9 cm, zkrat nad 4,5 cm. podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizačr 59.5

4.01.024 výška svršku do 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 61.0

4.01.025 výška svršku nad 9 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 58,5

4.01.026 výška svršku nad 9 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 60,0

4.01.027 výška svršku nad 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby od|ehčovací či stabiliza 61,5

4,01.028 výška svršku nad 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací popř. stabilizační prvk 62,0

4.01.029 ortopedická obuv velmi složitá - ostatní 59,0

4.01.031 vnitřní obuv extenčni indiv. kalkulace

4.01.032 vnitřní obuv poamputačni (Chopart sandál) indiv. kalkulace

4.01.033 obuv ortopedická jako přímá součást prot. pomůcky, nebo obuv nahrazujici přistroj indiv. kalkulace
'. . : ä|"iir= 'šm ":"z"; ";',i

4.02.001 vložky lisované na odlitek, indiv. kopyto nebo ve vakuových lisovacích formách 5,0

4.02.002 vložky frézované podle digitálního otisku, nebo 3D skenu 4,0

4.02.003 vložky proprioceptivni s aplikaci stimulačních elementů (bez rozdílu výr. technologie) 6,0

Ĺ'b "" -if ';g :::

4.02.011 vložky s Helfetovou patní skořepinou, supinačnim/pronačnim klínem, detorzní 3,5

4.02.012 vložky korekční pro úpravu sériové obuvi (bez rozdílu výr. technologie) . 4,8

' -' : .' · mí z gĎŤáůý iťS ť:mí:'::, "":š
4.03.001 vyrovnáni zkratu do 2 cm vložkou, nebo na podešvi 3,3

4.03.002 vyrovnáni zkratu 2 - 4 cm na podešvi 4,0

4.03.003 vyrovnáni zkratu 4 - 6 cm na podešvi 4.5

4.03.004 vyrovnáni zkratu 6 - 8 cm na podešvi 5,0

4.03.005 aplikace třmenu do obuvi, nebo oprava třmenu 3,7

4.03.006 opatek zvýšený nebo peroneálni 2,6

4.03.007 korekce osového postaveni DK na spodku obvuvi (přišt.spodkový) 2,6

4.03.008 úprava. oprava spodku obuvi 2.6

4.03.009 úprava, oprava svršku obuvi 5,0

4.03.010 zhotovení ortopedického valu (kus) 3,0

4.03.011 odlehčovací stélky -tloušt'ka 0,5 - 1,5 cm (pár) 6,5

4.03.012 aplikace, nebo oprava výplně obuvi (kus) po amputaci přednoží 1,5

4.03.013 aplikace korekčních prvků (podélná klenba, MTT peloty. supinačni/pronačni klín) (pár) 1,4

4.03.014 stélky vlepovací (pár) 1,3

4.03.015 podpatěnka korekční do výšky 2 cm 1.3

4.03.016 podpatěnky pro odlehčeni patní ostruhy (pár) 3,0

4.03.017 úprava obuvi při změně zdrav. stavu 8,0

Měkké bandáže

položka pomůcka brutto hodin

5.00.000 ostatní typy bandáži indiv. kalkulace
'1'·

5.01.010 bederní pás kosticový (tlso) 8,7

5.01.020 břišní pás podpůrný (LSO) 11,2

5.01.030 břišní pás návlek (LSO) 9,2

5.01,040 bederní pás pružný (TLSO) 7,4

5.01.050 bederní pás kombinovaný (TLSO) 12,5

5.01.060 zhotoveni korzetu (TLSO) 25,0



5.01.070 . trupS'yá bandáj h(CTLSO) 6:0

5.02.010 suspenzor (šlO) ' 7',5

5.02.020 kýlní pás šourk. (šlO) 11,0

5.02.030 . ' kýlní pás oboustr.šourk. (šlO) 13,4

5.02.040 kýlní pás pupečni.(LSO) 8,8

5.02.0,50 úprava kQ|ostomickéh.o pá,su (lso) l _ 5,4

5.03.0,10 zdrav,otni podPrs.enka 7,7

5,04.010 zápěstňí měkká bahdáž (WO) ' 9,5

5.04.020 předloketní měkká bandáž (WO) 11,0

5.04.030 loketní měkká bandáž (EO) _ 11,0

5.04.040 pažní měkká bandáž (SO) 12,3 '

5.04.050 ramenní měkká bandáž (SO) 14,9

5.04.060 epikohdy.lárni páska s jednou pelotou (EO) , ' 3,2
;;i,

5.05.010 měkká bandáž hlezna (AFO) 10,3

5.05.020 měkká bandáž bérce (AFO) 10,1

5.05.030 měkká bandáž kolena (KO) 15,0

5.05.040 měkká bandáž stehna (HO) 12,8

5.05.050 měkká bandáž celé DK (HKFO) 21,2

5.05.060 měkká bandáž OK s pánevním košem (HQ) 33,2

5.05.070 měkká bandáž berce s dlahami (AFO) 15,6

5.05.080 měkká bandáž kolena.s dlahami (KO) 20,4

5.05.090 měkká bandáž hlezna s dlahami (AFO) 16,6

5.05.100 patelární závěs pružný (KO) 5,3

5.05.110 patelární zá.věs plastový (ko) 10,0

5.05.120 infrapatelárni páska (KO) 3,2

5.06.010 měkká bandáž hlavy (CO) . '. . 10,3

5.06.020 měkký nákrčník (CO) _ _ 12,0
iš':':í

5.07.010 epitéza prsu (HO) 35,1

5.07.020 epitéza lýtka (AFO) ' 19,6

5.07.030 epitéza stehna (HO) 14,9 ,

5,08,010 kompresivní bandáž končetinová (HKFO, SEWHO) _ 5,7

5.08.020 kompresivní' bandáž trupová (CTLSO) 4,6

5.08.030 kompresivní bandáž hlavy bez pelot (CO) . 6",0

5.08.040 kompresivní bandáž kalhoty (HKFO) 9,9

5.08,050 kompresivní bandáž košile (CTLSO) , 11,1

5.08.060 kompresivní bandáž kombi'néza (CTLSO) _ 22,4

5.09.010 tah peroneální Bodko|enni (ÁÉO) 3,0

5.09.020 tah peroneální kotníkový (afo) 2,5

5.09.030 tah peroneálni osmička (AFO) 1,0

5.09.040 tah peroneální kombinovaný (AFO) . 4,0

5.09.050 extenčni manžeta (WO, 'AFQ) ' 6,0



'?",': ":;; ?:Š:í ii"k:;, g %! "S!?
5.10.010 návlek kompresivní na popáleniny, rukavice 5,7

5.10.020 návlek kompresivní na popáleniny pro horní končetiny 5,0

5.10.030 návlek kompresivní na popáleniny, ponožka 5,0

5.10.040 návlek kompresivní na popáleniny pro dolní končetiny 4,5

5.10.050 návlek kompresivní na popáleniny trupový (tričko.košĹle) 7,0

5.10.060 návlek kompresivní na popáleniny, maska na obličej 5,5

5.10.070 návlek kompresivní na popáleniny kalhotový 7.5

5.10.080 návlek kompresivní na popáleniny. overal.kombinezka 13,0

Speciální pomůcky

položka pomůcka brutto hodin

6.00.000 speciální pomůcky - ostatní typy indiv. kalkulace

,,i, ::Nžm-'µ"""':í:
6.01.010 polohovací klin individuálni laminátový 18,9

6.01.020 polohovací klin individuálni plastový 14,8

6.01.030 polohovací klin individuálni sádrový 16,3

6.02.010 extenčni závaží 3,7

tmm'z k'
6.03.010 individuálni sedačka (CTLSO) 68,5

6.03.020 individuální postura 70,0

6.03.030 inchviduální tvarovaná zádová opěrka (CTLSO) 17,0

Pomůcky ze stavebnic a prefabrikátů

položka pomůcka brutto hodin

7.01.010 CO nákrčník z polotovaru 6,0

7.01.020 LSO ortéza bederní třífázová - stavebnice 4,0

7.01.030 TLSO ortéza s ventrojatero4aterálni oporou pro TLS páteř 10,0

7.01.040 LSO dynamická bederní ortéza - stavebnice 8,0

7.02.010 WHO ortéza předloketní obloučková pro CMP - stavebnice 5.0

7.02.020 SEQ ortéza pro ramenní kloub po CMP - stavebnice 4,0

7.02.030 SEWO ortéza celé HK po CMP - stavebnice 10,0

7.03.010 KO čtyřbodová stavebnice 5,0

7.03.020 KO ortéza DK typu CT! z polotovaru 5,0

7.03.030 AFO ortéza peroneálni jednoduchá prefabrikovaná 3,0

7.03.040 AFO ortéza peroneálni se změnou biomechanické situace 5,0

7 03.050 AFO ortéza peroneálni s individuálním uloženim chodidla 12,0

7.03.060 AFO pro fraktúry patní kosti - stavebnice 5,0

7.03.070 AFO ortéza třífázová - stavebnice 3,0

7.03.080 PHO abdukční Túbinger- stavebnice 4.0

7.03.090 PHO ortéza pro kyCelni kloub - stavebnice 5,0
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PŘÍLOHA Č. 2

Ke Smlouvě č. 88-1638-15 o výrobě, výdeji poskytováni a úhradě individuálně
zhotovovaných ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně
zhotovované ortopedické obuvi a individuálně zhotovovaných ortopedických vložek

Vzory formulářů pro předběžnou kalkulaci

> Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené -
Nová výroba

> Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené -
Oprava l Úprava

'> Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené -
Ostatní

> Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené -
Obuv



n Kód pojišt'ovny: 209
<: Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

.,,..,,.,,Ý A.6,
t!

Číslo protokolu dodavatele
Čís. protokolu

pojišťovny

Číslo
jméno: Příjmem'. pojištěnce:

Adresa: PSČ: Telefon:

Stupeň aktivity *):

!.Ríô"'é,¢, I: : , ; i Ĺ : :: J«l)' Á
Pořizovací

Kód pomůcky: Název: cena v KČ:

UŽ/tnó doba: Datum předáni: Doba užíváni (měs.): výr. čÍslo:

Zhotovitel: lČZ:

Popis technického stavu:

µ ô iS i' Iii , ä g í) či É:'!: í i
Kód dle Normovány

Kód pomůcky.' Název.' sazebniku: čas:

V

Zhotovitel: ICZ:

KontQkt: Telefon:

Hodinová zúčtovac/'sazba bez DPH:

předpok/ódoný Čas práce v hod,.'

DPH %," Hodinová zúčtovac/sazba vČetně DPH:

Materiál bez DPH:

0,00

0,00 Práce bez DPH: 0,00

. Položky Čas
iV\ěrné podklady

Stavba pomůcky

Zkouška pomůcky

Dohotovení pomůcky

Aplikace pomůcky na pacienta

celkový časv minutách O

celkový čas v hodinách 0,00

E: ;g<",: i ,!

N "

Celkem KČ
PrOce bez DPH.'

Materiál bez DPH:

Cena celkem bez DPH:

DPH %

Cena celkem včetně DPH:

Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu:

"i' .""' :

"" 'm·':7::" -"%= ,"

jméno datum

razítko provódějici organizace - podpis

Kontrolu provedl dne:
jméno - podpis - razítko

Stránka 1 z 2
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*) vyplní se u protéz verze 1.3
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C Kód pojišt'ovny: 209
;8
í. Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

.í :p:::g:ya /SQ R Číslo protokolu dodavatele
Čís. protokolu

pojišťovny

Číslo
Jméno: Přtjmeni: pojtstence:

Adreso: PSČ: Telefon:

:7-i
Pořizovací

Kód pomůcky: Název: cena v Kc:

Užitná doba: Datum předání? Doba už/vánl (měs.): výr. číslo.'

Vyrobil: lČZ.'

í. t

Zhotovitel: lČZ:

Kontakt: Telefon:

Kód dle sazebhiku: Normovoný čas; 0,0

Hodinová zúčtovací sazbo bez DPH:

Předpokládaný čas práce v hod.:

DPH %: Hodinová zúčtovacl sazba s DPH: 0,00

0,00 Práce bez DPH: 0,00 Materiál bez DPH:

ĹÝQ r:.::',": ',!'-'

PoloŽky Čas
Měrné podklady

Stavba pomůcky

Zkouška pomůcky

Dohotoveni pomůcky

Aplikace pomůcky na pacienta

celkový čas v minutách O

celkový čas v hodinách 0,00

, SpoluúČastKód Druh opravy l úpravy Volba X pojištěnce

0000296 Oprava protézy 10%

OOäO297 Oprava myoe/ektrické protézy 10%

0000298 Oprava ortézy individuálně zhotovené 25%

0023343 Úprava protézy 0%

0023344 Úprava ortézy individuá/ně zhotovené 0%

Celkem KČ

Práce bez DPH:

Materiál bez DPH:

Ceno celkem bez DPH:

Cena ce/kem·včetně DPH:

Úhrada pojištěncem:

Úhrada pojišt'ovny:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce:

Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu:

jméno datum

razítko provádějici organizace - podpis

" """" " " " "T " " " "" " "

Kontrolu provedl dne:
jméno - podpis - razítko

Stránka 1 z 2
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Kód pojišt'ovny: 209
Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

{i:jg:á' :";'j:':' "'j':,' a" n it' · 1 Ĺ~· ·"
Číslo protokolu dodavatele

Čís. protokolu
pojišťovny

Kód dle Normovaný
Kód pomůcky: Název: sazebníku: čas:

Číslo
Jméno: př/j"meni: i"" "po is tence:

Adresa: PSČ: Telefon:

F'A".,S" 'Z? "., ¥""ÍA'. ÍL. "·1 "

NÓzev: lČZ:

Kontakt: Telefon:

Hodinová sazba bez DPH: DPH %.' Hodinová sazba včetně DPH: 0,00

:.:. -.y .,bi ' ~_ ii. C;';""

Položky čas

Měrné podklady

Stavba pomůcky

Zkouška pomůcky

Dohotovení pomůcky

Aplikace pomůcky na pacienta

celkový čas v minutách O

celkový čas v hodinách 0,00

Celkem KČ

Práce bez DPH,'

Materiál bez DPH:

Cena celkem bez DPH:

Cena celkem včetně DPH:

Úhrada pojištěncem: 0,00

Úhrada pojišt'ovny:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce: 0,00

Zaokrouhlená cena pro pojišt'ovnu:

Kód Popis Volba X Spoluúčastpojištěnce

0000328 EPITÉZA /ND/V/DUÁLNĚ ZHOTOVENÁ 0%

0000949 ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18T/ LET-STANDARDNÍ 0%

0000954 ORTÉZA KONČET/NOVÁ-STANDARDN/" 0%

0000957 ORTÉZA TRUPOVÁ 0%

0005247 OPRA VA EP/TÉZY /ND/V/DUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 25%

0023344 ÚPRAVA ORTÉZY /NV/DUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 0%

0023412 ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18Tl LET-SPEC/ÁLN/" 0%

0078160 ORTÉZA KONČETINOVÁ-SPEC/ÁLN/" 0%

0078161 ORTÉZA KONČET/NOVÁ-ATYP/CKÁ BANDÁŽ-JEDNODUCHÁ 0%

0078162 ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18T/ LET-ELASTICKÁ 0%

0078163 ORTÉZA TRUPOVÁ ELASTICKÁ-JEDNODUCHÁ 0%

0078164 ORTÉZA TRUPOVÁ ELAST/CKÁ-STANDARDN/ 0%

0078860 ORTÉZA STAB/L/ZAČN/PRO SED 0%

0140180-6 NÁ VLEK KOMPRES/VN/" NA POPÁLENINY 25%

Nedílnou součásti kalkulace je rozpis jednotlivých dílců.

"'i';

jméno datum raz/tko provódějici organizace - podpis

i

Kontrolu provedl dne:
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Kód pojišt'ovny: 209
..

Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

'i::'y':i;~¶íj:','S A, 'n' :;,

Číslo protokolu dodavatele
Čís. protokolu

ZP

"::, : ;j'z "q 1."~:'", · ."-" %
:' "'

.Cis/o
jméno: Při)'meni: pojištěnce:

Adresa: PSČ: Telefon:

Název: lČZ:

Kontakt: Telefon:

Hodinová sazba bez DPH: DPH %:

iä;=ä'u'iaä"
; " :7' g "'I ,· S, .

Položky Čas

Měrné podklady

Stavba pomůcky

Zkouška pomůcky

Dohotovení pomůcky

Aplikace pomůcky na pacienta

předpokládaný Čas v hodinách 0,00

*)

Kód Popis Volba X Spoluúčastpojištěnce

DB UV ORTOPED/CKA-přimá součást protetické pomůcky, nebo
0000959 .. . 0%obuv nahrazupci př/stroj

0000960 OBUV STANDARDNI ORTOPEDICKÉ ÚPRA VY 0%

0000961 OBUV ORTOPED1CKÁ-DĚTSKÁ-/ND/V.ZHOTOVOVANÁ 0%

0000967 OBUV ORTOPEDICKÁ-OPRAVY PROTETICKÉ ČÁSTI 25%

0022627 OBUV ORTOPEDICKÁ - ÚPRAVY 0%

0%

Kód - max. čas

:µ- ' ,C':

obuvnický materiál

Komponenty

Celkem předpoklad Kč

Cena prOce bez DPH:

Cena materiálu bez DPH.'

Cena celkem bez DPH.'

Cena celkem včetně DPH:

Celkem KČ

Úhrada pojištěncem:

Úhrada ZP:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce:

Zaokrouhlená cena pro ZP:

Nedílnou součásti kalkulace je rozpis jednotlivých dílců.

Ka/ků/áÚ ň';vŕ"hj; " '
"" ;j

jméno dotum razítko provódějici organizace - podpis

?'

verze 1.2

Kontrolu provedl dne,'
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Příloha č. 2/1 ke Smiouvč o výrobě, výdeji, poskytování a úhradě individuálně zhotovených ortopedicko - protetických zdravotnických
prostředků, individuálně zhotovené ortopedické obuvi a individuálně zhotovených ortopedických vložek

Protokol o převzetí
nového individuálního zdravotnického prostředku

Jméno, přIjmenI, titul:

BydliŠtě:
Rodné číslo:
Telefon:
dále jen ,,pojištěnec"
Zastoupen zákonným zástupcem (pokud pojištěnec není zastupován zákonným zástupcem, nevyplňujte)

Jméno, příjmení, titul:
i Býd iště:

Vztah k pojiště,n_ci:
· Telefon:

dále jen ,,zástupce"
a

Dodavatel individuálnIch ZP {uved'te přesný název dle obchodního nebo živnostenského rejstříku)
se sídlem:
provozovna Servisnítechnik:
dále jen ,,Dodavatel"

potvrzují
že byl Dodavatelem předán a Pojištěncem (nebo jeho zástupcem) přijat individuálnI zdravotnický prostředek
dle nás|edujÍcÍ specifikace:

Typ ZP: Kód ZP
Popis:

Evidenční číslo:

Cena použitého materiálu (bez DPH):
Počet odpracovaných hodin:

Cena práce (bez DPH):
ÚHRADA zdravotní pojišt'ovny (vC. DPH):

Doplatek pojištěnce:

Tento zdravotnický prostředek je dle zákona Č.48/1997 Sb., o . . .
veřejném zdravotn'm poj'štěn', možné nejdříve předepsat za mesícu

Tento individuálni zdravotnický prostředek byl v okamžiku předánYpřevzetí bez závad,

vyhovoval zdravotnímu stavu, aktivitě i tělesným proporcím pojištěnce.

pojištěnec byl poučen o reklamačním řádu dodavatele. V případě závady či nefunkčnosti
individuá|ního zdravotnického prostředku je tento ZP možno reklamovat na výše uvedené
adrese dodavatele, nebo na adrese:
Zdravotnický prostředek je vydáván do vlastnictví pojištěnce a způsob jeho případné
reklamace je obdobný, jako u spotřebního zboží.

V dne'

pojištěnec (popř. zástupce) dodavatel

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302, 293 01Mladá Boleslav

Stránka č. 1 z celkového poČtu 1 stránka přílohy - Protokolu o
převzetí nového individuálního ZP



Příloha č. 2/2 ke Smlouvě o výrobě, výdeji, poskytováni a úhradč indivi(|llálně zhotovených ortopedicko - protetických zdravotnických
prostředků, individuálnč zhotovené ortopedické obuvi a individuálně zhotovených ortopedických vložek

Protokol o převzetí
individuálního zdravotnického prostředku z opravy l úpravy

l
Jméno, příjmení, titul:

l Býdliště:
Rodné číslo: Telefon:
dále jen ,,pojištěnec"
Za.stoupen zákonným zástupcem (pokud pojištěnec není zastupován zákonným zástupcem, nevyplňujte)

Jméno, přIjmenI, titul:

, Bydliště:
Vztah k pojištěnci: Telefon:
dále jen ,,zást'upce"

a
Dodavatel individuálnIch ZP (uveďte přesný název dle obchodního nebo živnostenského rejstříku

, se sídlem:
) provozovna Servisní technik:

dále jen ,,Dodavatel" ,
potvrzuji

že byl Dodavatelem předán a pojištěncem (nebo jeho zástupcem) přijat individuální zdravotnický prostředek
dle následující specifikace:
""T"yp ZP: Kód ZP

Ev
Je

Pc

oF

p ZP: Kód ZP
'idenčnkislo: Pomůcka poprvé vydána dne:
dná se o opravu' , záruční pozáruční ('ehodici se Škrtněte)

)pis provedené :
)ravy l úpravy:

Cena použitého materiálu {bez DPH):
Počet odpracovaných hodin:

Cena práce (bez DPH):
ÚHRADA zdravotní pojišt'ovny (vC. DPH):

Doplatek pojištěnce:

Tento zdravotnický prostředek je dle zákona Č.48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění, možné nejdříve předepsat za

měsíců od data vydání{viz výše)

Tento individuálnI zdravotnický prostředek byl v okamžiku předánYpřevzetí bez závad.
pojištěnec byl poučen o reklamačním řádu dodavatele. V případě závady či nefunkčnosti
individuá|niho zdravotnického prostředku je tento ZP možno reklamovat na výše uvedené adrese
dodavatele, nebo na adrese"
zdravotnický prostředek je vydáván do vlastnictví pojištěnce a způsob jeho případné reklamace je
obdobný, jako u spotřebního zboží.

V dne'

pojištěnec (popř. zástupce) dodavatel

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

Stránka č. 1z celkového poČtu 1stránky přílohy- Protokolu o
převzetí individuá|ního ZP z opravy/úpravy



PŘÍLOHA Č. 3

Ke Smlouvě č. 88-1638-15 o výrobě, výdeji poskytováni a úhradě individuálně
zhotovovaných ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně
zhotovované ortopedické obuvi a individuálně zhotovovaných ortopedických vložek

Kalkulační vzorec' pro výpočet ceny individuálního zdravotnického prostředku

při respektováni zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

CKS = (HZS X PH + NM) X (l " DPH)

CKS = ( 46 5 X PH " NM) X (l " DPH)

Pro účely této Smlouvy se rozumí:
CKS - cena Vybraného ZP pro konečného spotřebitele

HZS - hodinová zúčtovací sazba v Kč
(nejvyšší možná úhrada za 1 hod. práce bez DPH)

* konkrétni výše je uvedena ve vzorci

PH - počet hodin strávených při realizaci individuálni zakázky
(nikoli však vyšší než dle sazby uvedené v časovém sazebníku)

NM - náklady na materiál a komponenty vynaložené pro individuálni zakázku - celkem (KČ bez DPH)

DPH - platná sazba daně z přidané hodnoty k okamžiku zdanitelného plněni

V Mladé Boleslavi dne ..................
V Opavě dne 23.12.2020

Ing. Darina Ulmanová, MBA
ředitelka ZPŠ titul, jméno a příjmení

funkce

' znečitelněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.


