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Dodatek č. Z/JPL-GY/2019 
 
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03 
jejímž jménem jedná na základě pověření generálního ředitele 
«preditel», ředitel/ka pobočky «pnazev» 
sídlo: «pobec», «pulice», PSČ «ppsc» 
telefon: «ptelefon», e-mail: «pemail», datová schránka: «pDatSchranka» 
IČO: 47114975 
(dále jen „Pojišťovna“) 
 
a 
 
«naz_poskytovatel» 
jehož jménem jedná: ……………………………………………. 
se sídlem: «obec_SZ», «ulice_SZ», PSČ «psc_SZ» 
IČO: «ICO», IČZ: «icz» 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
uzavírají dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. «kodsml» 
(dále jen „Dodatek/Smlouva“) pro:  
jednodenní péče na lůžku v gynekologii – jiný způsob úhrady 

Článek I. 
Shora označené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a v souladu se zdravotně pojistným plánem Pojišťovny pro rok 
2019, že úhrada hrazených služeb poskytnutých Poskytovatelem v oboru jednodenní péče na lůžku 
v gynekologii (odbornost 6J3, dále jen „JPL“) pojištěncům Pojišťovny v období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019 (dále jen „hodnocené období“) bude provedena jiným způsobem, než stanoví vyhláška 
č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 
2019 (dále jen „Vyhláška“). 

Článek II. 
1. Hrazené služby podle Dodatku jsou sjednány v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku, a to výkony JPL se 

souhrnnými kódy pro úhradu péče v režimu ZS (zákrokový sálek). Podmínkou úhrady jednotlivých 
výkonů je jejich nasmlouvání v Příloze č. 2 ke Smlouvě pro odbornost 6J3. 

2. Ve výkonu JPL jsou vždy zahrnuty veškeré hrazené služby související s provedením výkonu, a to 
včetně vyšetření nutných k příjmu a propuštění pacienta, operačního výkonu, kompletní 
anesteziologické péče, používaných ZUM a ZULP a dospání pacienta na dospávacím lůžku. 

3. Jednotlivé výkony JPL budou ohodnoceny počtem bodů uvedeným v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku, 
a to s hodnotou bodu ve výši 1 Kč. 

4. Hrazené služby v odbornosti 6J3 podléhají celkové výši úhrady ……………… Kč. 
5. Za každý Poskytovatelem vykázaný a Pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 se stanoví úhrada podle 

§ 18 Vyhlášky, maximální úhrada bude navýšena na základě odůvodněné žádosti Poskytovatele. 
6. Za každou vystavenou a Pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě 

v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, obdrží Poskytovatel úhradu ve výši 1,70 Kč.  
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7. Navýšení úhrady podle bodu 6 tohoto článku Poskytovatel obdrží nejpozději do 150 dnů 
po skončení hodnoceného období.  

8. Předběžná měsíční úhrada se poskytne Poskytovateli ve výši sjednané samostatným dodatkem ke 
Smlouvě. Pokud není samostatný dodatek uzavřen, bude předběžná úhrada poskytnuta 
v Pojišťovnou sdělené výši.  

9. Do hodnoceného období budou zahrnuty dávky zaslané Poskytovatelem do 31. 3. 2020 
a Pojišťovnou uznané do 31. 5. 2020.  

10. Vyúčtování úhrady hrazených služeb za hodnocené období bude Pojišťovnou vyhotoveno do 150 
dnů po skončení hodnoceného období. Přeplatek ze strany Pojišťovny je Pojišťovna oprávněna 
započíst proti kterékoliv pohledávce Poskytovatele za Pojišťovnou, a to poté, co doručí 
Poskytovateli vyúčtování, v němž bude přeplatek uveden. 

11. Před provedením výkonu JPL je poskytovatel povinen zajistit v případě komplikací překlad pacienta 
Pojišťovny na vyšší specializované pracoviště, včetně zajištění transportu a všeho potřebného 
ke zvládnutí komplikace a zároveň musí mít smluvně zajištěnu nepřetržitou dostupnost intenzivní 
akutní lůžkové péče. Z jiných důvodů nelze v souvislosti s poskytnutím služeb hrazených podle 
Dodatku pojištěnce Pojišťovny hospitalizovat. 

Článek III. 
1. Poskytovatel předkládá Pojišťovně v souladu se Smlouvou fakturu za hrazené služby poskytnuté 

jejím pojištěncům. K faktuře připojí řádné vyúčtování hrazených služeb poskytnutých v účetním 
období, k němuž se faktura vztahuje, doložené příslušnými dávkami dokladů. Pokud Poskytovatel 
vykazuje pod jedním IČZ hrazené služby poskytované v různých segmentech, vykáže hrazené 
služby poskytované podle Dodatku samostatnou dávkou dokladů.  

2. Hrazené služby poskytnuté v období před 1. 1. 2019 budou vykazovány samostatnou dávkou 
a samostatnou fakturou. Pro jejich úhradu platí cenová ujednání platná pro příslušné kalendářní 
období, ve kterém byly poskytnuty. 

Článek IV. 
1. Hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům vykazuje Poskytovatel samostatnou fakturou 

s dávkami dokladů. 
2. Zahraničním pojištěncem se rozumí pojištěnec podle § 1 Vyhlášky. 

Článek V. 
1. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
2. Způsob a výše úhrady sjednané v Dodatku se použijí pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Dodatek potvrzuje veškerá jejich právní jednání a ujednání 

učiněná mezi nimi, související s plněním Dodatku, v období od 1. 1. 2019 do podpisu Dodatku a že 
na takovém základě uznávají Dodatek za platný a účinný i pro uvedené období. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem doručení Dodatku podepsaného Poskytovatelem na Centrální 
úložiště smluv, Banskobystrická 40, Brno. V případě pochybností je rozhodující datum uvedené na 
podacím razítku Pojišťovny. Pokud Poskytovatel jím podepsaný Dodatek nedoručí do 30. 6. 2019, 
platnost návrhu na uzavření Dodatku zaniká. V případě pochybností je rozhodující datum uvedené 
na podacím razítku Pojišťovny. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. vylučují přijetí 
návrhu nebo změny Dodatku s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou od učiněného 
návrhu. 

5. Poskytovatel bere na vědomí, že Pojišťovna zveřejní tento Dodatek podle Zákona.  
6. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1, která vymezuje rozsah hrazených služeb.  
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7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

Pokud souhlasíte, doručte jedno Vámi podepsané vyhotovení Dodatku 
na adresu: VoZP ČR, Centrální úložiště smluv, Banskobystrická 40, Brno, 
621 00. Druhé Vámi podepsané vyhotovení si ponechte. 

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek je uzavřen podle jejich svobodné vůle a že souhlasí 
s jeho obsahem. 

 
V ………………………… dne ……………… V ………………………… dne ……………… 
 
 
 
 
 
…………………….…………..……………… …………………………………..……………… 
razítko a podpis Poskytovatele razítko a podpis Pojišťovny 
 
 
Příloha č. 1 
 

SJEDNANÉ KÓDY PRO JPL (IČZ «icz») 
 
Souhrnný 
kód pro 
úhradu 
péče 
v režimu 
ZS – pro 
vykazování 

Vysvětlivky 
k výkonu 
(kód 
výkonu 
podle 
seznamu 
výkonů)  

Vysvětlivky k výkonu (popis) Počet bodů 

    
 


