SMLOUVA č.: ...............

o poskytování a úhradě zdravotní služby

(přeprava zemřelých pojištěnců na pitvu a z pitvy a přeprava zemřelých dárců z místa odběru popř. místa pitvy do
místa pohřbu)

Článek I.
Smluvní strany
Poskytovatel zdravotních služeb:
Sídlo (obec):
Ulice, č.p., PSČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

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

nezapisuje se
Zastoupený
(jm éno, funkce):
IČ:
IČZ:
Bankovní spojení (název banky)
číslo účtu/kód banky:
(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
(jm éno a funkce):
Doručovací adresa (obec):
Ulice, č.p., PSČ:
tel.:

fax:

e-m ail:

Bankovní spojení (název banky),
číslo účtu/kód banky:
(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé

uza víra jí
v souladu s platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhláškou č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, a příslušnými právními předpisy tuto
Sm louvu o poskytování a úhradě zdravotní služby (přeprava zem řelých pojištěnců na pitvu a z pitvy
a přeprava zem řelých dárců z m ísta odběru popř. m ísta pitvy, pokud je prováděna v jiném m ístě než
odběr, do m ísta pohřbu) (dále jen „Smlouva“).
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Článek II.
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek a úprava vztahů při zajišťování a úhradě přepravy zemřelých
pojištěnců Pojišťovny na patologicko-anatomickou nebo zdravotní pitvu a přepravu z pitvy do místa, kde k úmrtí
došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde k úmrtí došlo (dále jen
„přeprava“) a dále přepravy zemřelých dárců z místa odběru, popř. místa pitvy, pokud je prováděna v jiném místě
1
než odběr, do místa pohřbu .

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
(1)

(2)

(3)

Smluvní strany
a)

dodržují při zajišťování, vykazování a úhradě přepravy zemřelých pojištěnců Pojišťovny a zemřelých
dárců (dále jen „zemřelí“) právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a Metodiku pro
pořizování a předávání dokladů VZP ČR, v platném znění, (dále jen „Metodika“),

b)

zaváží své zaměstnance k zachování povinné mlčenlivosti o osobních údajích
o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání.

2

a skutečnostech,

Poskytovatel
a)

zajišťuje přepravu zemřelých svými dopravními prostředky
dohodnutých ve Smlouvě v rozsahu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy,

a

zaměstnanci

podle

podmínek

b)

odpovídá za plnění věcných a technických podmínek, stanovených zvláštním zákonem pro zajišťování
přepravy zemřelých, a za škody vzniklé při výkonu této činnosti,

c)

je oprávněn poskytovat přepravu zemřelých pouze na základě indikace lékaře se specializovanou
způsobilostí.
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Pojišťovna
a)

uhradí Poskytovateli přepravu zemřelých, průkazně zdokumentovanou a poskytnutou jejím
pojištěncům v souladu s příslušnými právními předpisy a Smlouvou, přičemž přepravu zemřelých dárců
hradí Pojišťovna, za předpokladu, že příjemce je jejím pojištěncem,

b)

dohledá na žádost Poskytovatele bez zbytečného prodlení příslušnost pojištěnce k Pojišťovně
v případech, kdy není dostupný průkaz pojištěnce a jsou dostupné jeho osobní údaje,

c)

poskytuje Poskytovateli prostřednictvím zveřejnění na internetových stránkách Pojišťovny w w w .vzp.cz
k plnění smluvních podmínek Metodiku a s její změnou seznámí Poskytovatele alespoň jeden měsíc
před stanoveným termínem její platnosti.

Článek IV.
Platební ujednání
(1)

Pojišťovna uhradí Poskytovateli účelně vynaložené náklady na přepravu zemřelých v souladu s platným
zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává Seznam výkonů s bodovými hodnotami (kód 50 - Převoz na pitvu a z pitvy), s pevnou
sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

(2)

Hodnota bodu pro přepravu zemřelých, hrazená z veřejného zdravotního pojištění podle seznamu výkonů,
výše úhrad hrazené zdravotní služby podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., se uvedou pro příslušné
kalendářní období v dodatku ke Smlouvě podle zvláštního právního předpisu.

(3)

Poskytovatel provede vyúčtování přepravy zemřelých fakturou. Faktura musí obsahovat náležitosti
4
účetního dokladu a musí být doložena doklady dle Metodiky.

1

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a Zákon č. 285/2002 Sb.,o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (transplantační zákon)
2
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 341/2014 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací ch
4
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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(4)

V případě, že faktura neobsahuje náležitosti účetního dokladu a příloha neobsahuje náležitosti podle
Metodiky, má Pojišťovna právo ji odmítnout a vrátit bez zbytečného odkladu Poskytovateli k doplnění,
popřípadě k opravě; v takovém případě běží lhůta splatnosti až od termínu jejího opětovného převzetí
Pojišťovnou.

(5)

Úhrada vyúčtované přepravy zemřelých, při dodržení podmínek dohodnutých ve Smlouvě, bude
provedena při předání vyúčtování Pojišťovně na elektronickém nosiči či v elektronické podobě do
30 kalendářních dnů a při předání vyúčtování Pojišťovně na papírových dokladech do 50 kalendářních dnů
ode dne doručení faktury Pojišťovně. Lhůta splatnosti je dodržena, je-li platba poslední den lhůty připsána
na účet Poskytovatele. Základním fakturačním obdobím je kalendářní měsíc .

Článek V.
Kontrola
(1)

Pojišťovna má právo v souladu s § 42 zákona č. 48/1997 Sb. provádět kontrolu poskytnuté a vyúčtované
přepravy zemřelých, při které poskytne Poskytovatel potřebnou součinnost.

(2)

Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtované přepravy zemřelých, Pojišťovna
takovou péči neuhradí. Zjistí-li pochybení ve vyúčtování dodatečně, tj. po provedené úhradě
a Poskytovatel do 10 pracovních dnů od písemné výzvy Pojišťovny spornou částku neuhradí, nebo
nedoloží její oprávněnost, Pojišťovna jednostranným započtením pohledávky v následujícím zúčtovacím
období sníží Poskytovateli úhradu předložených vyúčtování přepravy zemřelých.

Článek VI.
Sankční ujednání
Smluvní strany se dohodly, že
(1)

při prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části má věřitel právo požadovat z nezaplacené
částky úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského,

(2)

uplatněním úroků z prodlení není dotčeno právo smluvních stran na vydání bezdůvodného obohacení
a náhradu škody, pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku.

Článek VII.
Doba účinnosti Smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu ... let, tj. do ……………
(1)

Platnost Smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran, nebo výpovědí podanou jednou ze smluvních
stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně.

(2)

Právní vztahy mezi smluvními stranami, ve věcech neupravených touto Smlouvou, se řídí příslušnými
právními předpisy.

Článek VIII.
Uveřejnění smlouvy
(1)

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kter ými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo
ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto
odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle § 5 odst. 5
zákona o registru smluv do registru smluv.
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(2)

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech částech smlouvy, které budou pro účely jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv znečitelněny.

(3)

Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv Pojišťovna. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění bude zaslána Poskytovateli na e mail pověřené osoby Poskytovatele:…………………………. Notifikace Poskytovateli nebude zaslána v
případě, že při odeslání smlouvy k uveřejnění zadala Pojišťovna automatickou notifikaci uveřejnění
Poskytovateli a již obdržela potvrzení správce registru o uveřejnění Smlouvy. Poskytovatel je povinen
zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V
případě, že Poskytovatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně
informovat Pojišťovnu. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě
uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat
nebo rušit.

IX.
Ostatní ujednání
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou :
-

Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných do
obchodního rejstříku
Ověřená kopie živnostenského listu (koncesní listiny)

-

Smluvené druhy zdravotních služeb,
poskytovaných zdravotních služeb

odbornosti

pracovišť,

jejich

identifikace

a

rozsah

Pozn.: Ověření kopií provede RP VZP na základě předložení originálu dokladu.

Článek X.
Závěrečná ujednání
1.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a upravuje práva a povinnosti smluvních stran
v období od ………........... .

2.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze provádět výhradně písemnými očíslovanými dodatky,
podepsanými na znamení souhlasu oběma smluvními stranami.

V ……….… dne ......................

V .................... dne ................

razítko a podpis
………………………………

razítko a podpis
…………………………….

za Poskytovatele

za Pojišťovnu
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