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(dále jen ,,Dodavatel" na straně druhé)

Uzavírají v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 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 pIně 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
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Uzavírají v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 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 pIně či částečně hrazených z veřejného
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Smlouvu číslo: 88-1704-15 o výrobě, výdeji, poskytováni a úhradě individuálně zhotovovaných
ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně zhotovované ortopedické obuvi
a individuálně zhotovovaných ortopedických vložek (dále jen ,,Smlouva).

Článek 1
Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat pojištěncům ZPŠ (dále jen ,,pojištěnec", resp. ,,pojištěnci')
individuálně zhotovované ortopedicko - protetické zdravotnické prostředky a/nebo individuálně
zhotovovanou ortopedickou obuv či ortopedické vložky (dále jen ,,individuálni zdravotnické prostředký')
předepsané na poukazu vystaveném poskytovatelem zdravotních 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 individuálnIch zdravotnických prostředků z finančních zdrojů veřejného zdravotního
pojištěni.

2. Dodavatel se zavazuje provádět opravy a úpravy individuálních 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
proved! opravu či úpravu individuá|niho zdravotnického prostředku, který byl zhotovený jiným
dodavatelem. Dodavatel informuje ZPŠ, má-li důvodné podezření, že poškození zavinil pojištěnec nebo
třetí osoba.

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

4. Dodavatel bude pň návrhu individuá|ního zdravotnického prostředku a při sestavování návrhu
předkalkulace vycházet ze Sazebníku maxjmá|ních časů (dále jen ,,časový sazebník"), který je pří|ohou
č. 1 této Smlouvy. Tento časový sazebník určuje maximálni hodnotu výrobního času, která je potřebná
ke zhotovení všech typů a provedeni individuálních zdravotnických prostředků. Smluvní strany
prohlašují, že pro případ, že bude dohodnut společný sazebník časů mezi SZP Cr a Asociací
poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, zapsaný spolek (dále jen APZZP), nahradí takto
dohodnutým dokumentem časový sazebník dle této Smlouvy.

5. Smluvní strany dále prohlašují, 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 zavazují vyvinout nezbytnou
součinnost, přičemž součástí dohody bude určení, od kdy je taková změna metodiky platná a účinná. Za
takové projednání a odsouh|asení se rovněž považuje, pokud budou změny v metodice projednány a
odsouhlaseny mezi SZP ČR a apzzp. Ve výjimečných případech (zejména hrozí-li nebezpečí
z prodlenI) může být metodika změněna ze strany ZPŠ, či SZP ČR jednostranně, 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 takové jednostranné změně je ZPŠ povinna informovat Dodavatele
minimálně 1 měsíc před nabytím účinnosti. V případě změny právních předpisů, které neumožní tuto
lhůtu dodržet, může být uvedená lhůta přiměřeně zkrácena.

6. Aktuálni čÍse|nik 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 čÍse|níku nebo metodiky.

7. Tato Smlouva opravňuje Dodavatele poskytovat individuálni 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 právní
předpisy a ujednání v této Smlouvě uvedená.

2. Dodavatel je povinen vydávat pojištěncům ZPŠ a dodávat ZPŠ pouze kvalitní individuálnI zdravotnické
prostředky, odpovídajĹcÍ všem právním předpisům a technickým požadavkům právních předpisů
(zejména zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., nařízenI č. 54/2015 Sb. kterým se stanoví
technické požadavky na zdravotnické prostředky, včetně přílohy č. 8 tohoto nařízenÍ) 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 oprávněni, než je oprávnění k poskytování
zdravotních služeb dle zákona č. 372/201 1 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 pojištěni Dodavatel předkládá pň uzavřeni smlouvy,
nejpozději však do 30 dní od uzavřeni této Smlouvy, a změnu oznamuje ZPŠ do 30 dnů od okamžiku,
kde došlo k takové změně. Pň skončení pojištění bez adekvátní náhrady je ZPŠ oprávněna ukončit
tuto Smlouvu výpovědí; účinnost výpovědi nastává v okamžiku jejího doručeni Dodavateli, není-li
určeno jinak.

4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně neprodleně informovat o skutečnostech, které by mohly
ovlivnit plněni 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 provedeni ekonomicky nejméně
náročném dle pňslušných právních předpisů.

7. V případě, že pojištěnci zpš (nebo jejich zákonní zástupci) v souvislosti s výrobou či výdejem
individuá|ního zdravotnického prostředku Dodavatele požádají o informace o vyráběném (vydávaném)
individuálnIm 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 plněni této Smlouvy (např. při využití smluvních partnerů),
pň plnění své zákonné povinnosti nebo při ochraně svých oprávněných zájmů. v takovém případě
však smluvní strany zabezpečí odpovjdajÍcÍ ochranu osobních údajů. zpš je v postaveni správce a
Dodavatel v postavení zpracovatele osobních údajů. Rozsah a způsob zpracováni stanovi tato
Smlouva. Dodavatel se zaručuje za technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů,
které zpracovává.

9. Dodavatel se zavazuje poskytovat ZPŠ v přiměřené míře konzultace zaměnitelnosti dodávaných
zdravotnických prostředků a individuálních zdravotnických prostředků dodávaných pojištěncům ZPŠ
Dodavatelem. Požadavky na konzultaci řeší kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. Vlll 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 individuálních zdravotnických prostředků splňuje
veškeré kvalifikační požadavky stanovené platnou legislativou, zejména pak zákonem č. 96/2004 Sb., o
podmínkách zÍskávání a uznáváni způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povo|ání a k
výkonu činností souvisejÍcÍch s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povolánIch), 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 kopii Oprávněni 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 individuálniho zdravotnického prostředku

1. Za technický a konstrukční návrh a za výrobu individuá|nÍho zdravotnického prostředku je odpovědný
Dodavatel. Dodavatel je povinen postupovat dle požadavků předepisujÍcÍho lékaře, zohlednit zdravotní
stav pojištěnce a přihlédnout k oprávněným požadavkům ZPŠ (např. souvisejÍcÍch s plněním povinnosti
ZPŠ hradit individuálnI 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 spolehlivě používat.

3. Dodavatel se zavazuje předkládat ZPŠ ke schválení cenovou předkalkulaci, a to vždy pro zhotovení,
opravu nebo úpravu individuálních zdravotnických prostředků, pro které je vázána úhrada ze
zdravotního pojištění na předchozí schválení revizním lékařem. V neodkladných případech (pokud by ,
hrozilo zhoršeni zdravotního stavu či jiné poškození v důsledku prodlenI, ke kterému by mohlo dojít v
době od podáni návrhu na zhotovení do okamžiku vydání pomůcky) není Dodavatel povinen u těchto
individuálních 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, přÍjmení a identifikaci (rodné číslo, adresa) pojištěnce;
· název a popis individuálnIho zdravotnického prostředku;
· iniormaci o nárocích z vadného plnění, popřípadě o záruce, je-li poskytována;
· rozpis použitého materiálu;
· rozpis jednotlivých technických součástí, které samy o sobě mohou být zdravotnickými prostředky

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

· číslo položky dle časového sazebníku;
· předpokládaný počet výrobních hodin; popřípadě včetně rozpisu výrobních operací;
· hodinovou sazbu dle bodu 6. tohoto článku;
· DPH;
· maximálni celkovou cenu;
· maximální úhradu ZPŠ;
· jméno, podpis pracovníka, který je odpovědný za vypracování 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 individuálního zdravotnického prostředku bude
použito ka|ku|ačniho 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 čÍse|niku.
Konkrétní výše úhrady individuálnIho zdravotnického prostředku je uvedena na ka|ku|acích k jednotlivým
zdravotnickým prostředkům, které Dodavatel předkládá ZPŠ při fakturaci. V případě, že indjvjduá|nÍ
zdravotnický prostředek odpovídajÍcÍ 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 předložI ZPŠ výslednou kalkulaci, dle které vypočetl konečnou cenu individuálního
zdravotnického prostředku.

3. Kalkulace bude vždy obsahovat:

· název a identifikaci (IČO, adresa) Dodavatele;
· jméno, příjmenI a identifikaci (rodné číslo, adresa) pojištěnce;
· název a popis individuá|nlho 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 výrobni čas jednotlivých zaměstnanců či smluvních partnerů
Dodavatele) na vyžádání ZPŠ doložit, a to 5 let zpětně od odevzdáni kalkulace (faktury).

5. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých ZPŠ ručí za Dodavatelem nezaplacenou daň z pňdané
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 uplatnění nároků na úhradu vydaných individuálních zdravotnických prostředků předává
ZPŠ jednou měsíčně poukazy na tyto zdravotnické prostředky v dávkách spolu s vyúčtováním, fakturou
s přílohami. Dodavatel předložI ZPŠ doklady k vyúčtování:

· poštou na Dodavateli určenou kontaktní adresu ZPŠ,

r"
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· osobně na kterékoliv pracoviště ZPŠ určené pro styk s veřejností, není-li z provozních důvodůdohodnuto jinak. Územní působnost pracovišť' a jejich 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 případně o dohodnutou specifikaci (jako např. variabilní symbol);
· číslo faktury (jednoznačné číslo pňděli Dodavatel);
· lČZ 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 poukazy na
individuálnI zdravotnické prostředky obsahujÍcÍ náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem) za
hrazené individuálni zdravotnické prostředky poskytnuté pojištěncům, za dodržení všech náležitostí
předepsaných Metodikou a Datovým rozhraním.

9. V případě, že faktura neobsahuje náležitosti účetního dokladu a příloha nemá dohodnuté náležitosti
podle metodiky a Smlouvy, ZPŠ vyúčtováni neproplati a vrátí je Dodavateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů po jejich zaevidováni v podatelně ZPŠ, 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 individuálních zdravotnických prostředků. Má-li ZPŠ uzavřenu
smlouvu o finančním vypořádáni plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s jinou pojišt'ovnou,
pak recept nebo poukaz na zdravotnický prostředek, ve kterém výstavujÍcÍ poskytovatel nesprávně
vyznačil přIslušnost pojištěnce k pojišt'ovně, nevráti Dodavateli, nýbrž ho uhradí a přeúčtuje příslušné
pojišt'ovně.

11.Pokud ZPŠ při kontrole zjistí chyby v připojených dokladech způsobené Dodavatelem nebo zanedbáním
povinností Dodavatelem, chybný doklad vyřadí. V záznamu o vyřazených dokladech označí důvod
vyřazeni dokladu a výši částky, o kterou sníží úhradu částky vyúčtované Dodavatelem. Opravené
doklady může Dodavatel vyúčtovat v následujíckn termínu spolu s dalším předávaným vyúčtováním.

12.Úhrada vyúčtovaných poskytnutých hrazených individuálnIch 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 předáni vyúčtováni ZPŠ na
magnetickém mediu a do 50 dnů při předání vyúčtováni 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 individuální 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 dodržování cen.

1 6.Prokáže-li Dodavatel ZPŠ nesprávné proplacení 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 vyúčtování
hrazených individuálnich 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 individuálních zdravotnických prostředků a jejich oprav nebo
úprav (dále jen ,,odborní pracovnici ZPŠ").

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

3. Odborní pracovníci ZPŠ jsou v rámci kontroly povinni postupovat tak, aby nenarušili provoz Dodavatele.
V případě kontroly v provozovně či sIdle 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 zahájení.

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 doručeni.
Pokud nebude možno z objektivních důvodů tyto lhůty dodržet, prodlouží se přísiušná lhůta na žádost
smluvní strany až na dvojnásobek. Ve stanovené lhůtě ZPŠ sdělí a odůvodní Dodavateli, zda potvrzuje,
nebo mění závěry kontroly. Podání námitek nemá z hlediska finančních nároků ZPŠ vůči Dodavateli
odkladný účinek. Tím není dotčeno právo Dodavatele uplatnit svůj nesouhlas s rozhodnutím ZPŠ
v jiném řízenI.

6. Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených individuálnIch
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
individuá|ního zdravotnického prostředku pojištěncem od Dodavatele.
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3. Práva z vadného plnění dle této Smlouvy se nevztahují na běžné opotřebení a na situace, kdy vada
individuá|ního zdravotnického prostředku byla prokazatelně způsobena pojištěncem nesprávným
užíváním, skladováním, 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 zvláštních 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, nahrazuje 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 zavazují:
a. poskytnout druhé smluvní straně veškerou součinnost nezbytnou pro řádné zveřejnění této

Smlouvy v souladu se zákonem;

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

3. ZPŠ se zavazuje:

a. zabezpečit uveřejnění Smlouvy (po vzájemném odsouh|aseni textu ke zveřejnění) v registru
smluv po znečitelnění údajů, které mají být v souladu se zákonem a touto Smlouvou vyloučeny ze
zveřejnění, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 kalendářních dnů od uzavření
Smlouvy.

Článek 9
Závěrečná u jednání

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

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva potvrzuje jejich právni jednání
a ujednání učiněná mezi nimi, souvÍsejÍcÍ s plněním dle této Smlouvy, v období od 1. 7. 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 upravujícími
veřejné zdravotní pojištění, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a dalšími příslušnými právními
předpisy. Konkrétní požadavky a údaje uvedené v této Smlouvě či dokumentech, na které tato Smlouva
odkazuje, se použijí pouze v případě, že nejsou v rozporu s platnou legislativou. V případě rozporů mezi
touto Smlouvou a jinými dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, se použije tato smlouva. Týká-li se
rozpor s legislativou takové části této Smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, nepoužije
se jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření Smlouvy došlo i bez takové části.

4. Smluvní strany prohlašují, že případné vzájemné spory týkajÍcÍ se této Smlouvy budou řešit především
jednáním zástupců smluvních 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 smluvnI straně. Tím není dotčeno právo
smbvních stran k řešení 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 doplněni této Smlouvy.

6. Nedílnou součásti této Smlouvy jsou následujici pňlohy:
· č. 1 - Sazebník maximálních časů;

' · č. 2 - Vzory formulářů pro předběžnou kalkulaci;
· č. 3 - Kalkulační vzorec pro výpočet konečné ceny individuálního zdravotnického prostředku,

včetně hodinové sazby

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

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

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

10 Kontaktní osobou ve věci této Smlouvy za Dodavatele je·
/ÚitO l ,

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

12.Smluvni strany proh|ašuji, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem swhlasi a na znamení toho připojujÍ
své podpisy.

16 -%-2021
V Mladé Boleslavi dne V 4?brť Keľ4ú d,, .,Qť &j2q

Zaměstnanecká

Husova

ť"
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PŘÍLOHA Č. 1

Ke Smlouvě č. 88-1704-15 o výrobě, výdeji poskytováni a úhradě individuálně
zhotovovaných ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně
zhotovované ortopedické obuvi a individuálně zhotovovaných ortopedických vložek

Sazebník maximálních časů

.



'b

~t '

Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 88-1704-15 o výrobě, výdeji poskytování a úhradě individuálně zhotovených
ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně zhotovené orotpedické obuvi a

individuálně zhotovených ortopedických vložek

Sazebník maximálních časů

Protézy horních končetin
. . - brutto hodinpolozka pomůcka

1 00 000 protézy horních končetin ostatní typy indiv. kalkulace

;-1'.';'" ,. ,:, ;" .á"';'"," Ť';
. . . indiv. kalkulace1.01.010 epitezy prstu

, . . indiv. kalkulace1.01.011 proteza pro amputaci prstu

. , indiv. kalkulace1.01.012 protéza pro amputaci palce

1 01.020 protéza transkarpálni kožená 29,0

1.01.021 protéza transkarpální laminátová 25,0

. . . . . indiv. kalkulace1.01.022 protéza transkarpa|nl sihkonova
: ;, " · .· 7 ' R . " ' ' " " 'e yk" F "' Š 'r N'". · " '4 1"¶." 'r, ""r "' "-ty . ·' Ft IK. r;:: ' S " .., "="

'-. . =, ' :" ': Fmezy,"p.ro,'eka rtiku|ac! :v ;.zapes.tí . r. .. ' . " " ' "' t..; ' : .ľ, ' "ŕ:."'

1 02 010 protéza pro exartikulaci v zápěstí 20,0

1 02 011 protéza pro exartikulaci v zápěstí kožená 20,0

1.02.012 protéza pro exartikulaci v zápěstí s f1exibilnim lůžkem 23,5

, . . . . . . . . indiv. kalkulace1.02.013 protéza pro exarhkulací v zapesti sihkonova
,, , . · ·,. ,:é -·' · · . , . í:, - ':- "'· E : ' í' Í.i'· "'Ž=-" " :'"";,; t.ran,$"räai§|.ň.í' L, '" Z:...." : ' ,. ":; b.' : :,. M

i.:.'. ·' "". . - - · . - ·. - - · ' ' .'· ' --- ĹIĽ " ', E' ' "" "" ""' "' ' "" " ' ii T' y TL, '" % X 'ar, .,y "¶ ?> '
C .. ..' · r ť .' 'q,, 'L , ' ·: . '·· ' ' .ť' H "; """ '. =.* 'J ;b :" :' G . E· rm"' <:4 i! :d . K""* ·· . ·'¢ W

· ' '. , : :. j PrQteza"transrac!l,a |,n! u|piyaj,!,c| nq :pre,d|(?kti ·" . - '· -' :·.""' %č"1 , . .," . U-,: é,,-, - .- '. ' .,' . .. .Jľ a ,,,.' ,&- ' .. . ' E* -... ,.-: -.m.. .

1.03.010 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí s laminátovým |ůž!em - pasivní 20,2

1.03.011 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí s vnitřním f|exibi|n|m lůžkem - pasivní 23,2

1.03.012 protéza transradiálni u!pivajici na předloktí s linerem - pasivnj 42,0

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

1.03.014 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí s vnitřním flexibiln " m lůžkem - aktivní 25,2

1.03.015 protéza transradiálni ulpívajici na předloktí s linerem - aktivní 44,0

1.03.016 protéza transradiálni dpivajici na předloktí silikonová - pasivr i indiv. kalkulace

. . " ,"::',::'-:,:' Ŕ'ó'A'á'ýlý:.:' '""";;: :','"' ',-é " ',', '="-2',. L A '- . ÝŤ Ĺ '. " ' A y ',Č ., '. - i :. Z . " l F-..' .._ . . ' . ::k .d; '57 ?t;!i'F2: ... . .., 3'Žy ". . N - .. . .'u ·"

1.03.020 protéza transradiálni ulpÍvajÍcÍ za kondyly s laminátovým Ňžkjem - pasivní 30,0

1.03.021 protéza transradiálni ulpivajíci za kondyly s vnitřním flexibi|nĹĎ lůžkem - pasivní 33,0

1.03.022 protéza transradiální u|pívajicÍ za kondyly, endoske|etárni s ljminátovým lůžkem - pasivní 30,0

1.03.023 protéza transradiální u|pivajÍci za kondyly, endoskeletárni s vbitřnim flexibilnkn lůžkem - pasivní 33,0

1.03.024 protéza transradiálni u|pivajici za kondyly s linerem - pasivní ' 38,0

1.03.025 protéza transradiální wpivajici za kondyly s laminátovým lůžkcm - aktivní · 32,0

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

1.03.027 protéza transradiálni ulpivajici za kondyly s linerem - aktivní 40,0

1.03.028 protéza transradiální ulpivajici za kondyly silikonová - pasivní indiv. kalkulace
i': .: ·;, " . ,,'Ĺ'k' -Ž .'., M?":' ..""" "' ,"'L' "' :: ;"e; y" : Ť ": . .'=.
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1 03 030 protéza transradiálni s pažní objímkou aktivní 33,0

1 03.031 protéza transradiálni s pažní objímkou pasivní 31,0

l 03 032 protéza transradiálni pracovni 31,0

·':": "ěäíáý tŕa'ň"sraáiä'|ň"Í'áyÓť|ektriČ'ké' " ', i " ' 'P ii"""':z'""."'í,: á"t',; =:š="':á·!. LS ·":'!
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1.04.010 protéza transradiálni myoelektrická 2-snimače a aktivní rota¢e 40,0

1.04.011 protéza transradiální myoelektrická 2-snimače 38,0

1 04 012 protéza transradiálni myoelektrická 1 snímač 35,8

1.04.013 protéza transradiálni myoelektrická s prac.nástavcem 35,8

W

. . - brutto hodinpolozka pomůcka

1 00 000 protézy horních končetin ostatní typy indiv. kalkulace

;-1'.';'" ,. ,:, ';" .á"',";" Ť';
. . . indiv. kalkulace1.01.010 epitezy prstu

, . . indiv. kalkulace1.01.011 proteza pro amputaci prstu

. , indiv. kalkulace1.01.012 protéza pro amputaci palce

1 01.020 protéza transkarpálni kožená 29,0

1.01.021 protéza transkarpální laminátová 25,0

. . . . . indiv. kalkulace1.01.022 protéza transkarpa|nl sihkonova
: Ĺ ' ;, " - ". " · R . " ' ' " " 'e yk" F "' Š 'r N'". · " '4 1"¶." 'r, ""r "' "-ty . ·' Ft IK. r;:: ' S " .., "="
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1 02 010 protéza pro exartikulaci v zápěstí 20,0

1 02 011 protéza pro exartikulaci v zápěstí kožená 20,0

1.02.012 protéza pro exartikulaci v zápěstí s f1exibilnim lůžkem 23,5

, . . . . . . . indiv. kalkulace1.02.013 protéza pro exartikulací v zapesti sihkonova
,, , . · ·,. ,:é -·' · · . , . í:, - ':- "'· E : ' í' Í.i'· "'Ž=
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1.03.010 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí s laminátovým |ůž!em - pasivní 20,2

1.03.011 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí s vnitřním f|exibi|n|m lůžkem - pasivní 23,2

1.03.012 protéza transradiálni u!pivajici na předloktí s linerem - pasivnj 42,0

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

1.03.014 protéza transradiálni ulpivajici na předloktí s vnitřním flexibiln " m lůžkem - aktivní 25,2

1.03.015 protéza transradiálni ulpívajici na předloktí s linerem - aktivní 44,0

1.03.016 protéza transradiálni dpivajici na předloktí silikonová - pasivr i indiv. kalkulace
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1.03.020 protéza transradiálni ulpÍvajÍcÍ za kondyly s laminátovým |ůžk|em - pasivní 30,0

1.03.021 protéza transradiálni ulpivajíci za kondyly s vnitřním flexibi|nĹĎ lůžkem - pasivní 33,0

1.03.022 protéza transradiální u|pívajicÍ za kondyly, endoske|etárni s ljminátovým lůžkem - pasivní 30,0

1.03.023 protéza transradiální u|pivajÍci za kondyly, endoskeletárni s vbitřnim flexibilnkn lůžkem - pasivní 33,0

1.03.024 protéza transradiálni u|pivajici za kondyly s linerem - pasivní ' 38,0

1.03.025 protéza transradiální wpivajici za kondyly s laminátovým lůžkcm - aktivní · 32,0

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

1.03.027 protéza transradiálni ulpivajici za kondyly s linerem - aktivní 40,0

1.03.028 protéza transradiální ulpivajici za kondyly silikonová - pasivní indiv. kalkulace
i': .: ·;, " . ,,'Ĺ'k' -Ž .'., M?":' ..""" "' ,"'L' "' :: ;"e; y" : Ť ": . .'=.
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1 03 030 protéza transradiálni s pažní objímkou aktivní 33,0

1 03.031 protéza transradiálni s pažní objímkou pasivní 31,0

l 03 032 protéza transradiálni pracovni 31,0

·':": "ěäíáý tŕa'ň"sraáiä'|ň"Í'áyÓť|ektriČ'ké' " ·, i 'P ';·"!
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1.04.010 protéza transradiálni myoelektrická 2-snimače a aktivní rota¢e 40,0

1.04.011 protéza transradiální myoelektrická 2-snimače 38,0

1 04 012 protéza transradiálni myoelektrická 1 snímač 35,8

1.04.013 protéza transradiálni myoelektrická s prac.nástavcem 35,8



?

1.04.014 protéza transradiální elektromech.se spínačem 41,0

":' :::::sij:- ';""":íq ž:'
1.05.010 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu s |inere.m - pasivní 46,0

1.05.011 protézy prO exartikulaci v loketním kloubu, dvoudílné lůžko - pasivní 31,0

1.05.012 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, rámové lůžko - pasivní 41,0

1.05.013 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu s linerem - aktivní 45,0

1.05.014 protézy pro exartikulaci v loketnim kloubu, dvouchlné lůžko - akĹivni ' 34,0

1.05.015 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, rámové lůžko - aktivní 44,0

1.05.016 přotézy pro exartikulaci v loketním kloubu, silikonová - pasivní indiv. kalkulace

:"z"g ':g,:!':
,' 'Y' :.,,

1.06.010 protéza traňshumerálni endoskeletárnĹ s Iaŕninátovýrh lůžkem - pasivní 36,0|

1.06.011 protéza'transhumerálni endoskeletárni s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 39,0

1.06.012 protéza tranShumerá|nÍ endoskeletárni s linerem - pasivní 47,0

1.06.013 protéza transhumerálni exoskeletárni s laminátovým lůžkem - pasivní 31,0

1.06.014 protéza transhumerální exoske|etárni s vnitřním flexibilnim lůžkem - pasivnj 34,0

1.06.015 protéza tran.shumerální exoskeletárni s Iinerem - pasivní 42,0

1.06.016 protéza transhumerálni exoskeletárni silikonová - pasivní indiv. kalkulace
' 7' ?L ť u ' é ' l : "' ,:,,'- l ,:j·: ' ', "' ä', Z' j,i;,' "g ¥ ' 'j' ' ': ," ,,' ' - ' ,.h,',' q: b í ·' 'S A
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1.07.Ó10 protéza'transhumerálni endoskeletárni s laminátovým lůžkem - aktivní, jeden tah " 38,0

1.07.011 protéza transhumerálni endoskeletárni s vnitřním flexibilnkn lůžkem - aktivní, jeden tah 41,0

1.07.012 protéza transhumerální endoskeletárni s linerem -·aktivni,. jeden tah 49,0

1.07.013 protéza transhumerálni exoskeletárni s laminátovým |Ú'žkem,- aktivní, jeden tah 33,0

1.07.014 protéza transhumerálni, exoskeletárni s vnitřnim fle'hibilnňm lůžkem - aktivní, jeden tah 37,0

1.07.015 protéza transhumerálni exoskeletární s linerem - aktivní, jeden tah 44,0

1.07.016 protéza transhumerálnl exoskeletárni s laqginátovým lůžkem - aktivní, tři tahy 36,0

1.07.017 protéza transhumerálni exoskele'tárni s vnitřním flexibilním 1úžk"em - aktivní', tři tahy 39,0

1.07.018 protéza transhumerálni exoskeletárni s iiderem - aktivní, tři tahy 47,0
j'* C, " n ;";µ m 'h" " · · " '" " iKj ':::g" "",m'" -mé' "; " "" }j?"N "í
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1.08.010 protéza transhumerálni myoelektrická s laminátovým lůžkem a elekt,rickým loktem 42,0

1.08.011 protéza transhumerálni myoelektrická s vnitřním flexibúnim lůžkem a elektrickým loktem 45,0,
1.08.012 protéza transhumerálni myoelektrická s vnitřním HTV. silikonovým lůžkem a elektrickým loktem 49,0

1.08.013 protéza transhumerální myoelektric.ká s laminátovýňn lůžkem 'a tahovým lokterň 41,9

1.08.014 protéza transhumerální myoelektrická s vnitřním flexibilnÍm lůžkem a tahov'ým loktem 44,9

1.08.015 protéza transhumerálni myoelektrická s vnitřním HTV si|ikonovým. lůžkem a taŕpyým loktem ' 49,0

:1"0'9,Qí,,'?i'?::,' ,,!
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Protézy dolních končetin

. . brutto hodinpolozka pomůcka

2.00.00 protézy dolních končetin - ostatní typy indiv. kalkulace
Ĺ!' '""':" i,ů:7,:, ',: ,'g;j :'aĹg:"'

2.01.010 " protéza pro.amputaci prstů "" indiů. kalkulace"

2.01.011 protéza pro amputaci v noze.silikonová indiv. ka.lkulace

2.01.012 protéza pro amputaci v přednoží vniřni měkké lůžko. , 20,0

2.01.013 protéZa pro amputaci Syme se zkušebním lůžkem " 39,5

2.01.014 protéza pro amputaci Syme se'zkušebnim lýžkem a linerem " 43,9

2.01.015 protéza štítová s individuá|nim chodidlem 43,0



\
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. 2.01.016 protéza štítová 41,0
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2 02 010 protéza transtibiálni kožená se stehenní objímkou l 45,5

2 02 011 protéza transtibiálni kožená bez stehenní objímky 28,5

2.02.012 protéza transtibiálni dřevěná se stehenní objímkou 55,0

'Ŕ'řôtěZý'{traňšti6iäinÍ éxoC'ké|étijřnÍ' ". 'r' :"" -l : "' , '. . , ; ,'Á ::
2 02 020 protéza transtibiální exoskeletárni se stehenní objímkou 46,2

2.02.021 protéza transtibiálni exoskeletárni se stehenní objímkou a zkušebnim 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

' '. '" " '·' P rotézy'tränstlb|á|n|' endoskelet'a rni' ' ' ' . . · ' ' i ä, "t"'-: -- ' '" ".' "" ,>"'":,'i 'N E :- '" -' - " "Z,

2.02.030 protéza transtibiálni endoskeletárni KBM,PTS,PTB s PU krytem 42,0

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

2.02.032 protéza transtibiálni endoskeletárni 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 endoskeletárnI se stehenní objímkou bez PU krytu 43,3

2.02.036 protéza transtibiálni endoskeletárni 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
T . . " " " " " ' " " t , ' . . a -%9 '' " "m" ¥ · · '""' " -:jý -m' - ,',.. '.-. Éfrotezy "tranStlbla|n| s..h.nerem ": n - ., -';}'?z ' y -" . :. ". · . r. ,,, =., ,

2.02.040 protéza transtibiálni s linerem, mechanickou aretací (účelový tvar), dvě a vice zkušební lůžka, s PU kryte 58,0

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

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

2.02.046 protéza transtibiálni s linerem, pasivní podtlak (TSB 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 transt"b"áln' s linerem, aktivní podtlak (TSB tvar), bez PU krytu 55,5
-- "' " -' . " ' '"" í;',, g. .i:., ,b'' 'j 'erótezy.'k"io'exa'ni'ku|ä'ci .v ko|éňním,k|oůbu :·' . ' ,
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2 03 010 protéza pro exart'kulaci 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 exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletárni, s linerem, pasivní podtlak, s PU krytem 55,6

2.03.014 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu en&skeletárni. s iinerem, 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 endoske|etárni,s linerem, aktívni podtlak, bez PU krytu 56,1
' ' ": ': .. . · · '. ' ' ' . ' I ;^ L"" tu ' ". ' 7._ " , .. ,. - : Přotezy tra nsfe'moráIM. ' . , .: "v í&X'í kí : -.h :. ,.Ly,.: " '· " "" " · á
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43,6

2.04.010 protéza transfemorálni dřevena (kopir.)
35,9

2.04.011 protéza transfemorálni kožena
35,9

2.04.012 protéza transfemorálni kombinovana
65,0

2.04.013 protéza transfemora|n| drevená

2.04.014 protéza transfemoralm drevena se speciálním lůžkem 56,0
,. .· -' , .:.':'.. PŕotěZý:tŕá'nšÍeriiorá'Írií endôskeletární příčně" Q\jä|ňé{|ůú'ó'::j' :,.:' -: "' :'z;; i-; ." :,"é.:: ")' ':';

. L.01.016 protéza štítová 41,0
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2 02 010 protéza transtibiálni kožená se stehenní objímkou l 45,5

2 02 011 protéza transtibiálni kožená bez stehenní objímky 28,5

2.02.012 protéza transtibiálni dřevěná se stehenní objímkou 55,0
'Ŕ'řôtěZý'{traňšti6iäinÍ éxoC'ké|étijřnÍ' ". 'r' :"" -l : "' , '. . , ; ,'Á ::

2 02 020 protéza transtibiální exoskeletárni se stehenní objímkou 46,2

2.02.021 protéza transtibiálni exoskeletárni se stehenní objímkou a zkušebnim 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

' '. '" " '·' P rotézy'tränstlb|á|n|' endoskelet'a rni' ' ' ' . . · ' ' i ä, "t"'-: -- ' '" ".' "" ,>"'":,'i 'N E :- '" -' - " "Z,

2.02.030 protéza transtibiálni endoskeletárni KBM,PTS,PTB s PU krytem 42,0

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

2.02.032 protéza transtibiálni endoskeletárni 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 endoskeletárnI se stehenní objímkou bez PU krytu 43,3

2.02.036 protéza transtibiálni endoskeletárni 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
T . . " " " " " ' " " t , ' . . a -%9 '' " "m" ¥ · · '""' " -:jý -m' - ,',.. '.-. Éfrotezy "tranStlbla|n| s..h.nerem ": n - ., -';}';z ' y -" . :. ". · . r. ,,, =., ,

2.02.040 protéza transtibiálni s linerem, mechanickou aretací (účelový tvar), dvě a vice zkušební lůžka, s PU kryte 58,0

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

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

2.02.046 protéza transtibiálni s linerem, pasivní podtlak (TSB 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 transt"b"áln' s linerem, aktivní podtlak (TSB tvar), bez PU krytu 55,5
-- "' " -' . " ' '"" í;',, g. .i:., ,b'' 'j 'erótezy.'k"io'exa'ni'ku|ä'ci .v ko|éňním,k|oůbu :·' . ' ,
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2 03 010 protéza pro exart'kulaci 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 exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletárni, s linerem, pasivní podtlak, s PU krytem 55,6

2.03.014 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu en&skeletárni. s iinerem, 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 endoske|etárni,s linerem, aktívni podtlak, bez PU krytu 56,1
. - ' PřÔiäy třansfé'móřálň'í ' ' ' . , .,.:. . . ·., ·" ; ,z ,'"'Y.t . Sj tím:,ií; :" .:' ! ,-'
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43,6
2.04.010 protéza transfemorálni dřevena (kopir.)

35,9
2.04.011 protéza transfemorálni kožena

35,9
2.04.012 protéza transfemorálni kombinovana

65,0
2.04.013 protéza transfemora|n| drevená

2.04.014 protéza transfemoralm drevena se speciálním lůžkem 56,0
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2.04.020 protéza transfemorálni endoskelétární, příčně oválné lůžko, s PU krytem 47,5

2.04.021 protéza 'transfemorálni endoskeletárni, příčně oválnéjůžko, bez PU krytu 44,0

2.04.022 protéza transfemorální endôskeletárni, příčně oválné 1ůžko,s !ine¢em, zkuš.eb.nim lůžkem a. PU kryterr! 61,0

2.04.023 protéza transfemorálni endoskeletárni, příčně oválné 1ůžko,s liňerem, zkušebním lůžkem, bez PU kryĹu 57,5

2.04.024 protéza transfemorálni endoskeletárni, příčně oválné lůžko, se zkušebnjm lůžkem ,a PU krytem 57,0

2.04.025 protéza.transfemorálni endoskeletární, příčně oválné lůžko, se zkušebním 1"ůžkem bez.PU krytu 53,5

2.04.030 protéZa transfemoráini endoskeletárni, podélně Oválné rámové 'lůĹko, s liherem,, zku'šebním lůžkem a ,PL 64,0

2.04.031 protéza transfemorálni endoskeletárni, podélně oválné rámové lůžko, s linerem, zkušebním lůžkem bez 60,5

2.04.032 protéza transfemorálni endoskeletárni, podélně oválné lůžko, s linerem, zkušebním |ůžkem 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 t(ansfemorá|ní endoske|etárhi, podélně oválné rámové |ů'žko, se. zkušebnim |ůžkerr! a PU kryte!T 59,0

2.04.035 protéza transfemorálni endoskeletární, podélně oválné rámové lůžko, se.zŔušebním JŮZkem bez PU kryt 55,5

2,04.036 protéza transfemorálni endoskeletárni, podélně oválné lůžko, se zkušebním lůžkem a P.U krytem . 56,5

2.04.037 pr.otéza transfemoráiní endoskeletárni, podélně oválné'lů'žko, se zkušebním lůžkem bez pu' křýtu 52,5
:::':';': Ž:,

2.04.040 protéza transféřnorá|nÍ endoske!etár,ni, MAS r2mové.|ůžko.š linerem a PU krytém 74,0

2.04.041 protéza transfemoräni endoskeletárni, MAS rámové lůžko"s linerem bez PU krytu 70,5

2.04.042 protéza transfemorá|ni endos.keletárni, MAS lůžko s linerem a PU krytem 71,5
2.04.04'á protéza transfemorálni endosŔeletárni, MAS lůžko s linerem bez Ku krytu 68',0

2.04.044 protéz.a transfemorálni endoskeletárni, MAS rámové lůžko a PIJ kryt 69,0

2.04.045 protéz.a traňsfemořá|ni"endoské|etárni, MAS rámové |äžko bez PU krytu 65,5

2.04.046 protéza transfemorálni endoskeletárni, MA'S lůžko a PU kryt 64,5

2.04.047 protéza transfemorálni endoskeletárnI, MAS 1ůžk"o bez PU krytu 61,0
ř·,; . "::s::í. :;;;

2.05.0,10 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu", laminátové lůžko s PU krytém 77,5

2.05.011 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, laminátové 1Ůžko bez· FJ(J krytu 68,4

2.05.012 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, s,flexibilnhn vnjtřnim lůžkem s PU,krytem 84,0

2.05.013. protéza pro' exartikulaci v kyčelním kloubu, s flexibilním vnitřním lĹÚkem bez PU krytu 71,0

-J

Ortézy

položka pomůcka, ' brutto hodin

3.00.000 ortéza trupová či kon,četinoýá - ostatní typy indiy. ka|ku!ace

3.01.010 ortéza trúpová s nástavbou se skořepinovou plastovou pQ,nevni objimkou (tlso) 35,1

3.01.020 ortéza trupová stabilizační skořepinový z plastu (Tlso, LSO) 31,2

3.01.030 ortéza trupová korekčni skořepinový z plastu (CTLSQ TLSO, LSO)' 40,3

3.01.040 ortéza trupová'stabihzačni materiáiové či segmentově kombinovaná (CTLSO, TLSO, LSO) 42,0

3.01.050 ortéza trupová korekční materiálově či segmentově kombinovaná (CTLSO, TLSO, LSČ)) 48.0

3.01.060 ortéZa trůpová korekční dynamická s pohybem či nastavením (DTLSO, DLSO) 52,0

3.01.070 tříbodový korzet z polotovaru 8,0

3.01.140 páněvni pás 'plastový (lso) ' 38,0

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

3.01.170 nákrčník Ď|astový (cto) . 21,0

3.01.180 nákrčník laminátový nebo kožený (CTO) '26,0

3.01.190 nákrčník'materiá|ově'či segmentově kombinovaný (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



;
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 - p řilba (CO) 32,0

T:?"'",,'":," j
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, SEWO, SEWHO) 31,0

3.02.170 ortéza HK pažní laminátová (SO, SEQ, 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, YIO) 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

3.04.010 přístroj dk bércový obloučkový s plastovým či koženým sand álem (AFO) 21,5

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

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

3.04.080 přistroj dk bércový objímkový laminátový či kožený s třmenem (AFO) 27.3

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

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

3.04.140 přístroj 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 dk bércový objímkový laminátový či kožený se sandálem (AFO) 39,0

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

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

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

3.05.010 přistroj dk obloučkový se sandálem (KAFO) 45,5

3.05.020 přistroj 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 přístroj dk objímkový plastový na třmen (KAFO) 41.6

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

3.05.110 ortéza DK 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

.
3.01.230 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 - p řilba (CO) 32,0
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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, SEWO, SEWHO) 31,0

3.02.170 ortéza HK pažní laminátová (SO, SEQ, 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, YIO) 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

3.04.010 přístroj dk bércový obloučkový s plastovým či koženým sand álem (AFO) 21,5

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

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

3.04.080 přistroj dk bércový objímkový laminátový či kožený s třmenem (AFO) 27.3

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

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

3.04.140 přístroj 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 dk bércový objímkový laminátový či kožený se sandálem (AFO) 39,0

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

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

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

3.05.010 přistroj dk obloučkový se sandálem (KAFO) 45,5

3.05.020 přistroj 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 přístroj dk objímkový plastový na třmen (KAFO) 41.6

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

3.05.110 ortéza DK 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
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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 dk plastový se sandálem plastovým (kafo) 46,5

3.05.200 přístroj 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 oĎjimkový laminátový 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 přistroj dk kolenní objímkový plastový (ko) . 31,3

3.06.030 přistroj dk kolenni objímkový laminátový či kožený (KO) 31,9

3.06.040 pčistroj OK kolenní obloučkový (ko) 29,0

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

3.07.020 přistroj ok celokončetinový plastový s pánevním košem (HKAFO) 56,2

3.07.030 přístroj dk celokončetinový laminátový či kožený s pánevním košem (HKAFO) 67,0

3.07.040 přistroj dk kyčelní obloučkový (ho) . 22,0

3.07.050 přistroj ok kyčelní plastový (ho) 30,0

3.07.070 přístroj dk kyčelní laminátový či kožený (HO) 35,0

3.07.080 ortéza DK dlahová s pánevním pasem (centrační ort) bilaterálně (HKAFO) 32,3

3.07.090 ortéza DK - abdukční aparát typu Atlanta bilaterálně (HO). 45,5

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

3.08.020 ortéza DK celé - polohgvaci plastová (KAF'O) 24,4

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

3.08.040 ortéza OK celé - polohovací kožená (KAFO) 21;,?

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

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

3.09.030 ortéza DK pro n(?hu s proprioceptivnimi prvky (AFO), ·' , ' ·. . ' .-. . . 62',5
:i:"ímš 4'

3.10.010 ortoprotéza . 82,3

3.10.020 reciprokátor (ortéza trupu a končetin) (HKAF0) . 140,0

Ortopedická obuv

položka pomůcka . brutto hodin

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

4.01.001 ortopedická obuv jednoduchá 41,6

4.01.002 ortopedická 'obuv dětská 28,0

== í .'í9
4.01.011 výška svršku do 9 cm, podešve syntetika či'pryž, dle' potřeby od|ehčovaci či stabilizační prvky 48,0

4.01.012 výška svršku do 9 cm, podešve useň, dle potřeby 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 odlehčovači či stabilizační 52,0

4.01.014 výška svršku do 9 cm, zkrat-2,5-4 cm, ,podešve'useň, dle potřeby odlehčovací či sta.bilizačni prvky 54,0

4.01.015 výška svršku nad 9 .cm, 'podešve syntetika či pryž, d|e potřeby odlehčovaci či stabilizační prvky 51,0

4,01.016 výška svršku nad 9 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací či stabili.začn,i prvký ' 53,0

4.01.017 výška svršku nad 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, podešve, syntetika či pryiĹ, dle po'třeby odlehčovacLči stabilizačnŕ 55,5

4.01.018 výška svršku nad 9 cm, zkrat 2,5-'Ĺ cm, pOdešve use.ň, dle pótřeSy oQ)ehčovaci popř. stabi|izačni'prvky 56,0

4.01.019 ortopedická obuv.středně složitá - ostatní . 52,0

Z,:::::,
4.01.021 výška svršku do 9 cm, podešůe 'syntetika či pryž, dle potřeby od|ehčovaci či sťabi|izačni' prvky 57,0



W

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 pjtřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 61,0

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

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

4.01.027 výška svršku nad 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve syntetika (i pryž, dle potřeby odlehčovací 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 sloZitá - ostatní 59,0

E' 'Š ,.·%:,1 . '· Gm·%·r :e

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, nePo obuv nahrazujicí přistroj indiv. kalkulace
'"·',::,', ';;"í' '::

4.02.001 vložky lisované na odlitek, indiv. kopyto nebo ve vakuových lis ovacích 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
':·t, : "':"Ĺ&:4¢hytíq;i" :'":':"i4:y i: '-Ž

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

4.02.012 vložky korekční pro úpravu šerlové obuvi (bez rozdílu výr. technologie) 4,8
'"i:, :"

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 postavení 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 zhotoveni 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 peioty, 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 l 8,0

Měkké bandáže

položka pomůcka brutto hodin

5,00.000 ostatní typy bandáží . indiv. kalkulace

? % :: y
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

W

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 pjtřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 61,0

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

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

4.01.027 výška svršku nad 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve syntetika (i pryž, dle potřeby odlehčovací či stabiliza 61,5

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

4.01.029 ortopedická obuv velmi sloZitá - 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, nePo obuv nahrazujicí přistroj indiv. kalkulace
'"·',::,', ';;"í' '::

4.02.001 vložky lisované na odlitek, indiv. kopyto nebo ve vakuových lis ovacích 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
':·t, : "':"Ĺ&:4¢hytíq;i" :'":':"i4:y i: '-Ž

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

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

g=Z::·:"g:":: i: iS'fi
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 postavení 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 zhotoveni 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 peioty, 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 l 8,0

Měkké bandáže

položka pomůcka brutto hodin

5,00.000 ostatní typy bandáží . indiv. kalkulace

? % :: y
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
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5.01.070 trupová bandáž (CTLSO) 6,0

: :Š. :j8, é??" ""i?,
5.02.010 ' suspenzor (SIO) 7,5

5.02.020 kýlní pás šoúrk. (StO) 11,0

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

5.02.040 kýlní pás pupeční (LSO) 8,8

5.02.050 úprava kolostomicŔ'ého.pásu (LSO) 5,4
:"jj

5.03.010 zdravotní podprsenka . _ _ 7,7
)'

5.04.010 zápěstní měkká bandáž (WO) 9,5

5.04.020 předloketnI 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 epikcmdylárni páska s jednou pelotou (EO) ' . 3,2

í; 7ií: 9íí "tít' ;j ,k : "á &¢i
5.05.010 měkká bandáž hlezna (AFCJ) 10,3

5.05.020 měkká bandáž bérce (AFO) 1'0,1

5.05.030 mřkµ ban,dáž kolena (KO) 15,0

5.05.040 měkká bandáž'stehna (HO) 12,8
,5.05.050 měkká bandáž.ce|é DK (HKFO) 21,2

5.05.060 měkká bandáž ĎK s pánevni'm košem (HO) 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 závěs plastový (ko) 10,0

5.05.120 infrapatelární páska (KO) 3,2

?,'
5.06.010 mCkká bandáž hlavy (CO) 10,3

5.06.020 mékký nákrčník (CO) 12,0

:éé!'ikťy:
5.07.010 epitéza prsu (HO) 35,1

5.07.020 epitéza lýtka (afo) 19,6

5.07.030 epitéza stehna (HO) 14,9

' é '!: %i:¥ M 'ty
5.08.010 kompresivní bandáž končetino,vá (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 kombinéza,(CTLSO) 22,4

5.09.010 tah peroneálni podkolenní (AFO) 3,0

5.09.020 tah pero.neálni kotníkový (afo) 2,5 .

5.09.030 tah peroneálni osmička (AFO). 1,0

5.09.040 tah peroneálni kombinovaný (AFO) 4,0

5.09.050 extenčni manžeta (WO, AFO) 6,0



.
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5.10.010 návlek kompresivní na popáleniny, rukavice 5,7

5.10.020 návlek kompresivní na popáleniny pro hôrni 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,košile) 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

:Ť·
6.01.010 po|ohovaci klin individuálni laminátový 18,9

6.01.020 polohovací klín individuálnI plastový 14,8

6.01.030 polohovací klin individuálni sádrový 16,3

6.02.010 extenčni závaží 3,7

;;;;" 'it:
6.03.010 individuálni sedačka (CTLSO) 68,5

6.03.020 individuálni postura 70,0
.

6.03.030 individuá|ní 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 ventro-laterojaterálni 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 ranienni 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 CTI 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 uložením 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 Tůbinger - stavebnice 4,0

7.03.090 PHO ortéza pro kyčelní kloub - stavebnice 5,0

.
ŕ,:- ? :íí%é, 'S?' ;ý
5.10.010 návlek kompresivní na popáleniny, rukavice 5,7

5.10.020 návlek kompresivní na popáleniny pro hôrni 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,košile) 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
:Ť·

6.01.010 po|ohovaci klin individuálni laminátový 18,9

6.01.020 polohovací klín individuálnI plastový 14,8

6.01.030 polohovací klin individuálni sádrový 16,3

6.02.010 extenčni závaží 3,7
;;;;" 'it:

6.03.010 individuálni sedačka (CTLSO) 68,5

6.03.020 individuálni postura 70,0

6.03.030 individuá|ní 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 ventro-laterojaterálni 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 ranienni 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 CTI 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 uložením 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 Tůbinger - stavebnice 4,0

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

Ke Smlouvě č. 88-1704-15 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



' Kód pojišt'ovny' 209
E Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

n ': ' .. · t "" " " .. ČÍS. protokolu' g',,- :.qŇ : va·'; a ' ' ' CíS/O protokolu dodavatele
řr FT' mm n .,, pojišťovny

.., . cis/ojméno: Pn/men/."
pojištěnce:

Adresa: PSČ: Telefon

Stupeň aktivity */:

· . . PořizovacíKód pomůcky: Název:
cena v KČ.

UŽitnÓ dobo.' Datum předáni: Dobo uŽíváni (měs.).' výr. číslo:

Zhotovitel: lČZ:

Popis technického stavu:

't ii

. . . Kejd dle NormovanýKód pomůcky: Název:
sazebníku: čas:

Zhotovitel: lČZ:

Kontakt: Telefon:

Hodinová zúčtovací sazba bez DPH: DPH %: , Hodinová zúčtovací sazba včetně DPH: 0,00

předpokládaný čas práce v hod.: 0,00 Práce bez DPH: 0,00 Materiál bez DPH:

1"L 'É
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

Celkem KČ

Próce bez DPH:

Materiál bez DPH: jméno datum

Cena celkem bez DPH:

DPH %:

Cena celkem včetně DPH.'

Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu: razítko provádějici organizace - podpis

Kontrolu provedl dne:
jméno - podpis - razítko

Stránka 1 z 2

Kontakt: Telefon:

Hodinová zúčtovací sazba bez DPH: DPH %: , Hodinová zúčtovací sazba včetně DPH: 0,00

předpokládaný čas práce v hod.: 0,00 Práce bez DPH: 0,00 Materiál bez DPH:

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

Celkem KČ

Próce bez DPH:

Materiál bez DPH: jméno datum

Cena celkem bez DPH:

DPH %:

Cena celkem včetně DPH.'

Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu: razítko provádějici organizace - podpis

Kontrolu provedl dne:
jméno - podpis - razítko
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Kód pojišt'ovny: 209

i. Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené
á'ľ čís. protokolu

i"* Z: Číslo protokolu dodavatele ,ojišťovn,

ČÍslo
jméno: Přijmeni: poiištěnce:

Adresa.' PSČ.' Telefon.'

t;' í? lá?'
pořizovací

Kód pomůcky: Název: cena v KČ:

Užitná doba: Datum předáni: Doba užíváni (měs.): výr. číslo:

Vyrobil: lČZ:

Zhotovitel: " lČZ:

Kontakt: Telefon:

Kód dle sczebn/ku: Normovaný čas: O, J

Hodinová zúčtovací sazba bez DPH: DPH %.' HodinovO zúčtovací sazbo s DPH: 0,00

předpokládaný čas práce v hod.: 0,00 Práce bez DPH: 0,00 . Materiál bez DPH:

e% é ; ms':á": 3' j' 'i " s"

Položky Čas Kód Druh opravy l úpravy Volba X Spoluúčast

, pojištěnceMěrné podklady

Stavba pomůcky 0000296 Oprava protézy 10%

Zkouška pomůcky 0000297 Oprava myoe/ektrické protézy 10%

Dohotoveni pomůcky 0000298 Oprava ortézy individuálně zhotovené 25%

Aplikace pomůcky na pacienta 0023343 Úprava protézy 0%

celkový čas v minutách O 0023344 Úprava ortézy individuálně zhotovené 0%

celkový čas v hodinách 0,00

EL'
Celkem KČ

Práce bez DPH:

Materiál bez DPH: jméno dotum

Cena celkem bez DPH:

Cena celkem včetně DPH:

Úhrada pojištěncem:

Úhrada pojišťovny:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce:

, ,.. , razítko provOdějici organizace - podpisZaokrouhlena cena pro pojístovnu:

Kontrolu provedl dne.'
jméno - podpis - razítko

Stránka 1 z 2

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

Kód Druh opravy l úpravy Volba X Spoluúčastpojištěnce

0000296 Oprava protézy 10%

0000297 Oprava myoe/ektrické protézy 10%

0000298 Oprava ortézy individuálně zhotovené 25%

0023343 Úprava protézy 0%

0023344 Úprava ortézy individuálně zhotovené 0%

Celkem KČ

Práce bez DPH:

Materiál bez DPH:

Cena celkem bez DPH:

Cena celkem včetně DPH:

Úhrada pojištěncem:

Úhrada pojišťovny:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce:

Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu:
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,..

verze 1.2

..

Stránka 2 z 2



, Kód pojišt'ovny: 209
, Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovenéN

t · # , W, ,r, m,. ..' *. ,gb "k " " '= . '" ""? . iS, ' "· CfS. protokolu
:íé: '.,Ls:['att'n'l' , .,. ' 'j'": , .. CfS/O ,rotoko/u dodqvate/e pojišťovny

Kód dle Normovoný
KÓd pomůcky: Název: sozebniku: čas:

Číslo
jméno: př/j'meni: po/ístence:

Adresa: PSČ: Telefon:

Název: lČZ:

Kontakt: Telefon:

Áodinová sazba bez DPH: DPH %: Hodlnová sazba vČetně DPH: 0,00

Položky Čas Kód Popis Volba X Spoluúčastpojištěnce

Měrné podklady 0000328 epitéza /nd/v/duálně zhotovená 0%

Stavba pomůcky 0000949 ortéza-dětská DO 18t/ let-standardní 0%

Zkouška pomůcky 0000954 ortéza končetinová-standardní 0%

Dohotoveni pomůcky 0000957 ortéza trupová 0%

Aplikace pomůcky na pacienta 0005247 opra va ep/tézy /ndiv/duálně zhotovené 25%

celkový čas v minutách O 0023344 úpra va ortézy inv/duálně zhotovené 0%

celkový čas v hodinách 0,00 0023412 ortéza-dětská do 18t/ let-speciální 0%

0078160 ORTÉZA KONČET/NOVÁ-SPEC/ÁLN/ 0%

Celkem KČ 0078161 Ortéza končetinová-atyp/cká bandáž-jednoduchá 0%

Práce bez DPH, 0078162 ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18T/ LET-ELASTICKÁ 0%

Materiál bez DPH: 0078163 ORTÉZA TRUPOVÁ ELASTICKÁ-JEDNODUCHÁ 0%

Cena celkem bez DPH: 0078164 ORTÉZA TRUPOVÁ ELASTICKÁ-STANDARDNI' 0%

Cena celkem včetně DPH: 0078860 OR TÉZA STAB/L/ZAČN/"PR0 SED 0%

Úhrada pojištěncem: 0,00 0140180-tĹ NÁ vlek KOMPRES/VN/NA POPÁLENINY 25%

Úhrada pojišťovny:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce: 0,00

Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu:

Nedílnou součásti kalkulace je rozpis jednotlivých dílců.

i; " 3

jméno datum razítko provádějící organizace - podpis

:"' äiNé

veze 1. 2

Kontrolu provedl dne:
jméno - podpis - razítko
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, Kód pojišt'ovny: 209
, Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovenéN

t · # , W, ,r, m,. ..' *. '= . '" ""? . iS, ' "· CfS. protokolu
:íé:" '.,Ls:['att'n'l' , .,. ' ' j'": , .. CfS/O protokolu dodqvate/e pojišťovny

Kód dle Normovoný
KÓd pomůcky: Název: sozebniku: čas:

Číslo
jméno: př/j'meni: po/ístence:

Adresa: PSČ: Telefon:

Název: lČZ:

Kontakt: Telefon:

Áodinová sazba bez DPH: DPH %: Hodlnová sazba vČetně DPH: 0,00

Položky Čas Kód Popis Volba X Spoluúčastpojištěnce

Měrné podklady 0000328 epitéza /nd/v/duálně zhotovená 0%

Stavba pomůcky 0000949 ortéza-dětská DO 18t/ let-standardní 0%

Zkouška pomůcky 0000954 ortéza končetinová-standardní 0%

Dohotoveni pomůcky 0000957 ortéza trupová 0%

Aplikace pomůcky na pacienta 0005247 opra va ep/tézy /ndiv/duálně zhotovené 25%

celkový čas v minutách O 0023344 úpra va ortézy inv/duálně zhotovené 0%

celkový čas v hodinách 0,00 0023412 ortéza-dětská do 18t/ let-speciální 0%

0078160 ORTÉZA KONČET/NOVÁ-SPEC/ÁLN/ 0%

Celkem KČ 0078161 Ortéza končetinová-atyp/cká bandáž-jednoduchá 0%

Práce bez DPH, 0078162 ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18T/ LET-ELASTICKÁ 0%

Materiál bez DPH: 0078163 ORTÉZA TRUPOVÁ ELASTICKÁ-JEDNODUCHÁ 0%

Cena celkem bez DPH: 0078164 ORTÉZA TRUPOVÁ ELASTICKÁ-STANDARDNI' 0%

Cena celkem včetně DPH: 0078860 OR TÉZA STAB/L/ZAČN/"PR0 SED 0%

Úhrada pojištěncem: 0,00 0140180-tĹ NÁ vlek KOMPRES/VN/NA POPÁLENINY 25%

Úhrada pojišťovny:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce: 0,00

Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu:

Nedílnou součásti kalkulace je rozpis jednotlivých dílců.

i; " 3

jméno datum razítko provádějící organizace - podpis

:"' äiNé

veze 1. 2

Kontrolu provedl dne:
jméno - podpis - razítko



" Kód pojišt'ovny: 209
e"D.

Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

':·-';'",'""-" 'Kx%k"' Čís. protokolu
"9;š; í jy"é!á"ij:g J J: Cis/o protoko/c dodavatele ZP

:: ' " "" ' ·.éjjE :úS;',:·

ČÍslo
Jméno: Př/jmen/': pojištěnce:

Adresa: PSČ: Telefon.'

Název: lČZ,'

Kontakt: Telefon:

Hodinová sazba bez DPH: DPH %:

r

Položky Čas Kód Popis Volba X Spoluúčastpojištěnce

. , OBUV ORTOPED/CKA-př/má součást protetické pomůcky, neboMerne podklady 0000959 .. . 0%obuv nahrazuµct př/stroj

Stavba pomůcky 0000960 OBUVSTANDARDN/ ORTOPEDICKÉ úpra vy 0%

Zkouška pomůcky 0000961 obuv or toped1cká-dětská-/nd/v.zhotovovaná 0%

Dohotovení pomůcky 0000967 obuv ORTOPEDICKÁ-OPRAVY protetické části 25%

' Aplikace pomůcky na pacienta 0022627 obuv ortopedická - úpravy 0%

*) 0%

předpokládaný čas v hodinách 0,00

Kód max. čas

µ.é'iÁ. ,ítň:
obuvnický materiál

Komponenty

:Y",;á d te:i
Celkem předpoklad KČ Celkem Kč

Cena práce bez DPH,' Úhrada pojištěncem:

Cena materiálu bez DPH: Úhrada ZP:

Cena celkem bez.DPH: Zaokrouhlená cena pro pojištěnce:

Cena celkem včetně DPH: Zaokrouhlená cena pro ZP:

Nedílnou součásti kalkulace je rozpis jednotlivých dílců.

g' "- ,Ĺ S= É «<'¥

jméno datum razítko provóděj/c/ organizace - podpis

verze 1.2

Kontrolu provedl dne:

. jméno - podpis - razítkoštranka 1 z 1

Položky Čas

Měrné podklady

Stavba pomůcky

Zkouška pomůcky

Dohotovení pomůcky

Aplikace pomůcky na pacienta

předpokládaný čas v hodinách 0,00

obuvnický materiál

Komponenty

Celkem předpoklad KČ

Cena práce bez DPH,'

Cena materiálu bez DPH:

Cena celkem bez.DPH:

Cena celkem včetně DPH.'

Kód Popis Volba X Spoluúčastpojištěnce
OBUV ORTOPED/CKA-př/má součást protetické pomůcky, nebo

0000959 .. . 0%obuv nahrazuµct př/stroj

0000960 OBUVSTANDARDN/ ORTOPEDICKÉ ÚPRA VY 0%

0000961 OBUV OR TOPED1CKÁ-DĚTSKÁ-/ND/V.ZHOTOVOVANÁ 0%

0000967 OBUV ORTOPEDICKÁ-OPRAVY PROTETICKÉ ČÁSTI 25%

0022627 OBUV ORTOPEDICKÁ - ÚPRAVY 0%

0%

Kód max. čas

Celkem Kč

Úhrada pojištěncem:

Úhrada ZP:

Zaokrouhlená cena pro pojištěnce:

Zaokrouhlená cena pro ZP:

datum razítko provóděj/c/ organizace - podpis

verze 1.2

. jméno - podpis - razítkoštranka 1 z 1



PŘÍLOHA Č. 3

Ke Smlouvě č. 88-1704-15 o výrobě, výdeji poskytováni a úhradě individuálně
zhotovovaných ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně
zhotovované ortopedické obuvi a individuálně zhotovovaných ortopedických vložek

Ka/ku/ačn/ 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 = (ůO 2x 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

16 -08-2021 S4ore' ktá+o .43.ě. kň'1
V Mladé Boleslavi dne V dne

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



Příloha č. 2/1 ke Smlouvě o výrobě, výdeji, poskytováni a úhradě ind j viduálně zhotovených ortopedicko - protetických zdravotnických
prostředků, individuálně zhotovené ortopedické obuvi a individuálně zhotovených ortopedických vložek

'ijProtokol o převzetí
nového individuálního zdravotnického prostředku

jméno, přIjmení, titul:

BydliŠtě:
Rodné číslo:
Telefon:
dále jen ,,pojištěnec"

_ Zastoup,en zákonným zástupcem (pokud pojištěne.c.není_z,astupo.v.án zák.o.nným zástupcem, nevyplňujte)

Jméno, příjmení, titul:

._Byd|iŠtě,:_
) vztah_k.,pojištěnci:
' Telefon:

dále jen ,,zástupce"
a

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

potvrzu ji
že byl Dodavatelem předán a pojištěncem (nebo jeho zástupcem) přijat individuální zdravotnický prostředek
dle následujIci 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 V . .
veřejném zdravotním poj|štění, možné nejdříve předepsjt za mesicu

Tento individuálni zdravotnický prostředek b|y| v okamžiku předání/převzetÍ bez závad,

vyhovoval zdravotnímu stavu, aktivitě i tělesným proporcím pojištěnce.
pojištěnec byl poučen o reklamačním řádu dodavatele. V případě závady či nefunkčnosti
individuálního 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 Stránka Č. 1z celkového poČtu l stránka přílohy - Protokolu o
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav převzetí nového individuálního ZP

Příloha č. 2/1 ke Smlouvě o výrobě, výdeji, poskytováni a úhradě ind j viduálně zhotovených ortopedicko - protetických zdravotnickj
prostředků, individuálně zhotovené ortopedické obuvi a individuálně zhotovených ortopedických vložek

'ijProtokol o převzetí
nového individuálního zdravotnického prostředku

jméno, přIjmení, titul:

BydliŠtě:
Rodné číslo:
Telefon:

Dodavatel individuálnIch ZP (uved'te přesný název dle obchodního nebo živnostenského rejstříku)
se sídlem:
provozovna Servisnítechnik:

.r
že byl Dodavatelem předán a pojištěncem (nebo jeho zástupcem) přijat individuální zdravotnický prostředek
dle následujIci 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 V . .
veřejném zdravotním pojištění, možné nejdříve předepsjt za mesicu



Příloha č. 2/2 ke Smlouvě o výrobě, výdeji, poskytování a úhradě jndi,vjduá]ně zhotovených ortopedicko - protetických zdravotnických
prostředků, individuálně zhotovené ortopedické obuvi a individuálně zhotovených ortopedických vložek

VProtokol o převzetí
individuálního zdravotnického Yřostředku z opravy l úpravy

ŕ " ""jméno, přIjmení, titul:

! Bydliště:
Rodné čÍslo: Telefon:
dále jen ,,pojištěnec"
Zastou_pen zá.konným_z,á.stu_pce,m (pokud poj.iš.t.ěnec_n,en1 za.stupován zákonným zástupcem, nevyplňujte)

l Jméno, příjmení, titul: i

l BydliŠtě ,
vztah.k.pojištěnci: _ __ ... _ ., ,,__. ._ .l,_ Telefon:
dále jen ,,zástupce"

a

Dodavatel individuálnIch ZP (uved'te přesný název dle obchodního nebo živnostenského rejstříku
se sídlem:
provozovna ' Servisní technik:
dále jen ,,Dodavatel" , .,

potvrzuji
že byl Dodavatelem předán a Pojištěncem (nebo jeho zjstupcem) přijat individuální zdravotnický prostředek

dle nás|edujÍcÍspecifikace:

Typ ZP: ' Kód ZP
Evidenční číslo: jPomůcka poprvé vydána dne:
Jedná se o opravu: záruční poz:Šruční ('ehodící se Škrtněte)
Popis provedené
opravy 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 Šb., o . . . , . . .V

.. V . , , , . ' mesicu od data vydani (viz vyše)veřejném zdravotním poj|sten|, možne nejdřive předepsat za

Tento individuálni zdravotnický prostředek byl v oka:mžiku předáni/převzetÍ bez závad.
pojištěnec byl poučen o reklamačním řádu dodavatele. V případě závady či nefunkčnosti
individuálního 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 Stránka č. l z celkového počtu 1 stránky přílohy - Protokolu o
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav převzetí individuálního ZP z opravy/úpravy

Dodavatel individuálnIch ZP (uved'te přesný název dle obchodního nebo živnostenského rejstříku
se sídlem:
provozovna ' Servisní technik:

Typ ZP: ' Kód ZP
Evidenční číslo: jPomůcka poprvé vydána dne:
Jedná se o opravu: záruční poz:Šruční ('ehodící se Škrtněte)

Popis provedené
opravy l úpravy:

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

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

Doplatek pojištěnce:


