
P R O T O K O L 

o   p r o j e d n á n í   t y p o v é   S m l o u v y 

 

o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dále jen VZP ČR) 

a zástupci poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče 

Na základě shody níže podepsaných zástupců poskytovatelů a VZP ČR a po projednání všech 

připomínek došlo k dohodě o znění typové smlouvy o poskytování a úhradě lázeňské péče  

pro poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

Po proběhlé diskuzi k ustanovení článku VI. typové smlouvy bylo dohodnuto, že pro stávající smluvní 

poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, tedy pro poskytovatele se smluvním vztahem s VZP 

ČR uzavřeným do 31. 12. 2022, bude uzavřena nová smlouva na dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2027;  

pro další, nově uzavírané smluvní vztahy bude smlouva uzavřena na poměrně zkrácené období tak, aby 

potenciální obnova smluv v rámci segmentu probíhala ve stejném termínu. 

Dále bylo dohodnuto (v kontextu s nově vloženým ustanovením článku X. odst. 3 smlouvy),  

že ustanovení článku VIII. odst. 2 písm. b) bod 2. se týká případů, které by mohly podstatným způsobem 

ovlivnit plnění smlouvy, zejména nedošlo-li k nahrazení jiným stejně kvalifikovaným zaměstnancem,  

a poskytovatel tím pozbyl personální zabezpečení pro poskytování hrazených služeb ve sjednaném 

rozsahu. 

Při projednávání typové smlouvy bylo dohodnuto, že Příloha č. 2 smlouvy, tj. smluvené druhy a formy 

zdravotní péče, odbornosti pracovišť a jejich jednoznačná identifikace a rozsah poskytovaných 

hrazených služeb, personální zabezpečení a věcné a technické vybavení pro poskytování hrazených 

služeb, indikační zaměření, které je součástí stávající smlouvy, bude její součástí i nadále. 

Výše sankčních ujednání definovaných v příloze č. 9 k vyhlášce č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají 

rámcové smlouvy, nebyla dohodnuta. VZP ČR si vyhrazuje právo v odůvodněných případech sankční 

ujednání dohodnout v individuální smlouvě s poskytovatelem. 

VZP ČR považuje tuto typovou smlouvu za závazný dokument, v jehož znění budou příslušným 

smluvním partnerům nabízeny individuální smlouvy. Níže uvedení představitelé Svazu léčebných lázní 

ČR jakožto zástupce poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče doporučí svým členům, aby 

uzavírali individuální smlouvy v tomto dohodnutém znění. 

Signatáři protokolu stvrzují, že dohodnuté znění typové smlouvy je v souladu s vyhláškou č. 618/2006 

Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, a souvisejícími platnými obecně závaznými právními 

předpisy. Deklarují, že podle svých možností budou vytvářet podmínky k tomu, aby individuální 

smlouvy byly se stávajícími poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče dle nové typové smlouvy 

uzavřeny nejpozději do 31. 12. 2022. 

VZP ČR zveřejní dohodnuté znění typové smlouvy o poskytování a úhradě lázeňské léčebně 

rehabilitační péče na svých webových stránkách. 

 

Za VZP ČR:      Za Svaz léčebných lázní ČR: 

Ing. Zdeněk Kabátek     MUDr. Eduard Bláha 

ředitel VZP ČR      prezident SLL ČR  
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