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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR 

___________________________________________________________________________ 

  

Organizační opatření VZP ČR 

č. 29/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 

způsobeným virem SARS-CoV-2 
 

 

Vydavatel: Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péče 

 

Datum vydání: 15. 5. 2020                                   Účinnost: 15. 5. 2020 

 

Nabídka stabilizační platby pro poskytovatele lázeňských léčebně rehabilitačních 

zdravotních služeb 

 

Určeno poskytovatelům lázeňských léčebně rehabilitačních služeb. 

 

Za účelem stabilizace situace a zajištění dostupnosti lázeňské léčebně rehabilitační péče, jejíž 

poskytování bylo ovlivněno vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky v souladu s 

čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky pro území České 

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID-

19 (způsobeným virem SARS CoV-2) a souvisejícími mimořádnými opatřeními nabízí VZP 

ČR poskytovatelům lázeňských léčebně rehabilitačních služeb, kteří mají s VZP ČR 

uzavřenou Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavření dodatku k zajištění 

tzv.  stabilizační platby, dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 tohoto organizačního opatření 

(dále jen „Dodatek“). 

 

VZP ČR v případě uzavření Dodatku uhradí Poskytovateli tři zálohové stabilizační platby 

v období do 31. 7. 2020, a to ve výši a způsobem uvedeným v Dodatku, které budou následně 

vypořádány způsobem uvedeným v Dodatku. 

 

Vzor Dodatku je uveden v příloze tohoto organizačního opatření. 
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Příloha 

Dodatek č. ................... 
ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb  

č. …..     ze dne …… (dále jen „Smlouva“)  

(hrazené služby lázeňské léčebně rehabilitační péče) 

 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

Poskytovatel zdravotních služeb:  

Sídlo (obec):   

Ulice, č.p., PSČ:  

Zápis v obchodním rejstříku: 

• ………….soud ………….., oddíl …, vložka ….., dne ………. 

• nezapisuje se 

Zastoupený  

(jméno, funkce): 
 

IČ:  

IČZ:  

(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné 

a 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

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

IČ:  41197518 

Regionální pobočka ……….., pobočka pro …………. 

Zastoupená  

(jméno a funkce):  
 

Doručovací adresa (obec):    

Ulice, č.p., PSČ:  

(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé 

 

Článek I. 

Za účelem stabilizace situace a zajištění dostupnosti lázeňské lečebně rehabilitační péče, jejíž poskytování bylo 
ovlivněno vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu onemocnění COVID-19 (způsobeným virem SARS CoV-2) a souvisejícími mimořádnými 
opatřeními, se smluvní strany dohodly na    

Článek II. 
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Smluvní strany se dohodly, že Článek I. odst. 1 a odst. 2 Základního úhradového dodatku zní po změně takto:  

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče poskytnutých 
pojištěncům Pojišťovny v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bude prováděna způsobem odpovídajícím 
vyhlášce č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení 
pro rok 2020 (dále jen „vyhláška“) s výjimkou dohodnutou v souladu s § 17 odst. 5 větou šestou zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“), uvedenou v Článku II. odst. 2 písm. b) a Článku III. odst. 2 - 8 
tohoto dodatku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dohoda uvedená v Článku II. odst. 2 písm. b) a Článku III. odst. 2 - 8 upravuje 
způsob úhrady jiným způsobem, než jak pro výše uvedené období stanoví vyhláška. Tímto prohlášením 
a zveřejněním tohoto Dodatku smluvní strany plní svou povinnost dle § 17 odst. 9 věty čtvrté ZVZP. 

 

Článek III. 

Smluvní strany se dohodly, že do Článku III. Základního úhradového dodatku se vkládají nové odstavce 2 - 8 

tohoto znění:  

 

2.  Společně s úhradou vyplacenou na základě odst. 1 vyplatí Pojišťovna Poskytovateli tři zálohové stabilizační 

platby, a to ve výši a způsobem uvedeným v odst. 3 a 4, které budou vypořádány způsobem uvedeným 

v odst. 5 – 8. 

3.      Výše zálohové stabilizační platby je vypočtena takto:  

𝑍𝑆𝑃 =
0,4 𝑥 Úℎ𝑟4-6/2019

3
 

        kde: 

        ZSP  je zálohová stabilizační platba 

        Úhr4-6/2019  je výše úhrady vyplacené Poskytovateli za Poskytovatelem vykázané a Pojišťovnou 

uznané hrazené služby poskytnuté v období duben až červen 2019. 

        Zálohová stabilizační platba činí …… Kč. 

4.     První zálohová stabilizační platba  (dále jen „ZSP 1“) bude Poskytovateli vyplacena do 1.6.2020. 

        Druhá zálohová stabilizační platba (dále jen „ZSP 2“) bude Poskytovateli vyplacena do 1.7.2020. 

        Třetí zálohová stabilizační platba (dále jen „ZSP 3“) bude  Poskytovateli vyplacena do 31.7.2020. 

5.     Zálohové stabilizační platby budou mezi smluvními stranami vypořádány způsobem sjednaným v odst. 6 – 8.  

6.     ZSP 1 bude jakožto pohledávka Pojišťovny započtena oproti pohledávce Poskytovatele za vykázané a 

Pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v měsíci září 2020. V případě, že tímto způsobem nedojde 

k zániku celé pohledávky Pojišťovny, je Poskytovatel povinen zbývající část uhradit do  konce kalendářního 

měsíce, v němž měl být zápočet proveden, na účet Pojišťovny č. …………/0710. Pokud tuto povinnost 

Poskytovatel nesplní, je Pojišťovna oprávněna zbývající část pohledávky započíst proti kterékoliv 

pohledávce Poskytovatele za Pojišťovnou. 

7.   ZSP 2 bude jakožto pohledávka Pojišťovny započtena oproti pohledávce Poskytovatele za vykázané a 

Pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v měsíci říjen 2020. V případě, že tímto způsobem nedojde 

k zániku celé pohledávky Pojišťovny, je Poskytovatel povinen zbývající část uhradit do konce kalendářního 

měsíce, v němž měl být zápočet proveden, na účet Pojišťovny č. …………/0710. Pokud tuto povinnost 

Poskytovatel nesplní, je Pojišťovna oprávněna zbývající část pohledávky započíst proti kterékoliv 

pohledávce Poskytovatele za Pojišťovnou. 
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8.   ZSP 3 bude jakožto pohledávka Pojišťovny započtena oproti pohledávce Poskytovatele za vykázané a 

Pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté v měsíci listopad 2020. V případě, že tímto způsobem 

nedojde k zániku celé pohledávky Pojišťovny, je Poskytovatel povinen zbývající část uhradit do konce 

kalendářního měsíce, v němž měl být zápočet proveden, na účet Pojišťovny č. …………/0710. Pokud tuto 

povinnost Poskytovatel nesplní, je Pojišťovna oprávněna zbývající část pohledávky započíst proti kterékoliv 

pohledávce Poskytovatele za Pojišťovnou. 

1.1 Článek IV. 

Původní odstavce 2 a 3 Článku III. Základního úhradového dodatku se nově označují jako odstavce 9 a 10. 

1.2 Článek V. 

Ostatní ujednání Základního úhradového dodatku, včetně ujednání týkajících se způsobu výpočtu a výše úhrady 

za hrazené služby, zůstávají beze změn.  

Článek VI. 

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

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

3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné vůle 

a že souhlasí s jeho obsahem. 

 

                    V  ……….… dne ......................                                           V .................... dne ................ 
 

 

razítko a podpis 
……………………………… 

razítko a podpis 
……………………………. 

za Poskytovatele 
titul, jméno a příjmení 

funkce 

za Pojišťovnu 
titul, jméno a příjmení 

funkce 

 

 


