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Typ aktualizace přílohy
PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-13 / 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ  HRAZENÝCH  SLUŽEB
PRACOVIŠTĚ JE SOUČÁSTÍ  PRIMARIÁTU
Typ B                                     PRACOVIŠTĚ – ZDRAVOTNICKÉHO  TÝMU
Odsouhlasení formuláře
ADRESA(Y) A UMÍSTĚNÍ  PRACOVIŠTĚ
Město / Obec
Ulice
Č. orientační
Č. popisné
PSČ
Poř.
PRACOVIŠTĚ JE HRAZENO FORMOU KKVP 
HLAVNÍ ODBORNOST
Nepřetržitý provoz / nepřetržitá dostupnost 
poskytování péče
ČASOVÝ ROZVRH POSKYTOVÁNÍ PÉČE
(zaokrouhleno na celé hodiny)
ROZVRH HODIN POSKYTOVÁNÍ PÉČE (hh:mm)
od
do
od
do
místo provozování   
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ
bez lomítka
KVALIFIKACE VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ – LÉKAŘE
KVALIFIKACE VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ – NELÉKAŘE (VNP, JOP nebo NLZP)
ROZVRH HODIN POSKYTOVÁNÍ PÉČE (hh:mm)
od
do
od
do
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA NA PRACOVIŠTI
(zaokrouhleno na celé hodiny)
DOKLAD O STATUTU LÉKAŘE ŠKOLITELE
SOUČET KAPACIT ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI
(dle kategorie - včetně vedoucího pracoviště)
Skupina
Kategorie pracovníka
Kapacita
Lékaři
VNP
(klinický psycholog,
klinický logoped,
fyzioterapeut)
JOP
(jiný VŠ vzdělaný
pracovník ve zdr.)
NLZP
(nelékařský
zdravotnický
pracovník)
L3
L2
L1
K3
K2
K1
J2
J1
S4
S3
S2
S1
SBM
DI
DD
DZS
KAPACITA POSKYTOVANÉ PÉČE
kterým může být poskytnuta péče současně
ÚZEMNÍ OBLAST GARANTOVANÁ POSKYTOVATELEM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
(kromě lékařů registrujících pojištěnce)
Další státy 
Česká republika
Kraj
Další okresy
Příslušný okres
(příp. jmenovitě vypsat)
(příp. jmenovitě vypsat)
(dle sídla SZZ)
(pouze pracoviště DZS, ZZS)
Seznam okresů a krajů
  Název
Kód
NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA
(pouze domácí péče, fyzioterapie nebo porodní asistentky, popř. PL)
Nasmlouvaný kód dopravy  
Smluvní ohodnocení výkonu dopravy
 Kód
Název
Sazba
Počet bodů
Paušál
Další státy
SEZNAM PRACOVNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH PÉČI NA PRACOVIŠTI (seznam č.1)
s.1
Rodné číslo
(bez lomítka) 
Příjmení
Jméno
Titul
Kat.
prac 
Typ
prac
Datum od
Datum do
Kapa
cita
Fun.
lic.1
Fun.
lic.2
Fun.
lic.3
Fun.
lic.4
Fun.
lic.5
Fun.
lic.6
Fun.
lic.7
Fun.
lic.8
Fun.
lic.9
Fun.
li.10
SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – 1. základní soubor výkonů (seznam č. 2a)
s. 2a
Kód výkonu
Název výkonu
Datum od
Datum do
SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – 2. další výkony (seznam č. 2b)    
s.2b
Kód výkonu
Název výkonu
Datum od
Datum do
SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY PRO PROVEDENÍ NASMLOUVANÝCH VÝKONŮ (seznam č. 3)    
s. 3
Kód ZTV
Název dle ZP
Souhrnný název pro skupinu
Výrobní
číslo
Počet přístr.
Výrobce
Název od ZZ
Datum od
Datum do
SEZNAM SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ PRO PROVEDENÍ NASMLOUVANÝCH VÝKONŮ (seznam č. 4)
s. 4
Název vybavení
Počet kusů
Datum od
Datum do
SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)
s. 7
Skupina
Kód
Název
Smluvní cena
Datum od
Datum do
NASMLOUVANÉ KÓDY DOPRAVY
(pouze pracoviště DZS, ZZS a pro převozy na pitvu a z pitvy)
Nasmlouvaný kód dopravy  
Smluvní ohodnocení výkonu dopravy
 Kód
Název
Sazba
Počet bodů
Paušál
SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH VOZIDEL DLE KATEGORIE STANDARDNÍHO VYBAVENÍ 
PRO NASMLOUVANÉ KÓDY DOPRAVY (seznam č. 5)    
s.5
Registrační značka  (SPZ)
A
(1,x,X)
B
(1,x,X)
C
(1,x,X)
D
(1,x,X)
E
(1,x,X)
F
(1,x,X)
G
(1,x,X)
Tovární značka
Datum od
Datum do
SUMÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH VOZIDEL DLE KATEGORIE STANDARDNÍHO VYBAVENÍ PRO NASMLOUVANÉ KÓDY DOPRAVY – nevyplňuje ZZ
Skupina
Název
Celkem
pro přepravu zdravotnických odborníků, krve a krevních derivátů
pro dopravu raněných, nemocných a rodiček
pro rychlou zdravotnickou pomoc bez lékaře (RZP)
pro rychlou lékařskou pomoc (RLP)
pro RLP v setkávacím režimu ( tzv. randez  - vous) systém
pro přepravu nedonošených novorozenců
pro poskytování LSPP
Počet vozidel (SPZ) pro pracoviště celkem
SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
(Podepsáno hromadně)
Za Zdravotnické zařízení
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
Za Pojišťovnu
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
V …………………………….. dne .………………………
V 
dne
             podpis a razítko (příp. funkce) osoby
             oprávněné zastupovat Poskytovatele
             podpis a razítko (příp. funkce) osoby
             oprávněné zastupovat Pojišťovnu
HISTORIE POZNÁMEK KE ZMĚNÁM
Datum změny
Popis
Změnu provedl
Změny provedené při minulém otevření formuláře
Změny provedené při předminulém otevření formuláře
Změny provedené při dřívějších otevřeních formuláře
Změny provedené při předpředminulém otevření formuláře
HISTORIE ZMĚN - PROGRAMOVÝ LOG
Změněné pole
Datum změny
Čas
změny
Změna provedena ve verzi
Session_ID	
Element_ID
KONTROLA   FORMULÁŘE
Výpis chybových položek nalezených 
při kontrole formuláře
Objekt
Popis chyby
VÝSLEDEK   KONTROLY :
B
332981181715
8.2.1.3158.1.475346.466429
1
2
3
4
5
6
7
8
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