
DRAFT 

D o d a t e k   č. ......... 

ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb  

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

(protonová terapie) 

 

 

uzavřené mezi: 

 

Proton Therapy Center Czech s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, 

se sídlem: Praha 6, Křenova 11, PSČ 162 00 

IČO: 264 66 791 

IČZ: 

jejímž jménem jednají společně: Václav Laštovka, Pláničkova 444/9, Praha 6 Veleslavín 

  a  Pavel Laštovka, Křenova 438/5, Praha 6 Veleslavín, jednatelé 

 

(dále jen „Poskytovatel“)  

 

a 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  

se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020 

IČO: 41197518 

Regionální pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj,  

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Pivrnec, ředitel 

doručovací adresa: Na Perštýně 6, 110 01  Praha 1 

 

(dále jen „Pojišťovna“)  

 
 
Smluvní strany se dohodly, že úhrada zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům 

Pojišťovny v  období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bude v návaznosti na uzavřenou 
Smlouvu prováděna následovně.  

 

Článek I. 

Úhrada za zdravotní služby poskytované v souladu se Smlouvou bude provedena 
pouze na základě vykázání konkrétního kódu výkonu případového paušálu, a to následovně: 

a) kód výkonu VZP č. 43686 – Protonová léčba – dospělí – 505.907,- Kč 
b) kód výkonu VZP č. 43688 – Protonová léčba – děti – 734.567,- Kč 
c) Úhrada za případový paušál je složena z následující péče: 

1. vstupní komplexní vyšetření, kontrolní a cílená vyšetření během léčby, 
včetně provedených prvních dvou klinických kontrol po léčbě 

2. veškerá související diagnostika 
3. plánování terapie, včetně fixačních pomůcek a zvlášť účtovaného materiálu 
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4. verifikace ozařovacího plánu, verifikace nastavení pro každou frakci 
protonové terapie na ozařovači 

5. protonová terapie (kód výkonu VZP č. 43686 – obsahuje celkem 20 frakcí; 
kód výkonu VZP č. 43688 – obsahuje celkem 30 frakcí) 

 
Úhrada v plné ceně za konkrétní výkon bude realizována pouze v případě, že bude 

provedeno více než 50 % z celkového počtu frakcí stanovených pro konkrétní výše uvedený 
kód výkonu VZP. 

 
Úhrada za konkrétní výkon případového paušálu (kód VZP č. 43686 a č. 43688) je 

konečná.  V případě nutnosti provedení více frakcí, než je kalkulováno v uvedených kódech, 
nebude navýšení počtu frakcí finančně zohledněno. 

 
Pokud bude provedeno méně než 50 % z celkového počtu frakcí stanovených pro 

konkrétní výše uvedený kód výkonu VZP, bude úhrada za tento konkrétní výkon realizována 
ve výši 30% z celkové ceny.  

 
 

Článek II. 

1. Základním fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Poskytovatel předkládá Pojišťovně 
faktury v termínech, dohodnutých ve Smlouvě. Pojišťovna provede úhradu předložených 
faktur formou měsíční úhrady.  

2. Přeplatek ze strany Pojišťovny je Pojišťovna oprávněna započíst proti kterékoliv 
pohledávce Poskytovatele, k jejíž úhradě bude Pojišťovna povinna, a to poté, co doručí 
Poskytovateli vyúčtování, v němž bude přeplatek uveden. V případě nedoplatku bude 
Poskytovateli příslušná částka poukázána při úhradě zdravotních služeb nebo 
samostatnou platbou.  

Článek III. 

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.  

2. Platnosti nabývá dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti od 1. 1. 2014. 

3. Dodatek se uzavírá do 31. 12. 2014, nejdéle však na dobu platnosti Smlouvy, pokud tato 
skončí před uvedeným datem. 

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

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek Smlouvy byl uzavřen podle 
jejich svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem. 

 
………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 

razítko a podpis 

................................................................. 
Za Poskytovatele 

titul, jméno a příjmení, 
funkce 

………………….. dne ……………………… 
 
 
 
 

razítko a podpis 

................................................................. 
Za Pojišťovnu  

titul, jméno a příjmení, 
funkce 

 


