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PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-01 / 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ  HRAZENÝCH  SLUŽEB
Typ aktualizace přílohy
Typ CA                                                               PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PÉČE
součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C
(část smluvní)
Formulář obsahuje část
(jen je-li přidělen v SZZ)
Odsouhlasení formuláře
ADRESA PRACOVIŠTĚ  
Město / Obec
Ulice
Č. orientační
Č. popisné
PSČ
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
KVALIFIKACE VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ – LÉKAŘE
KVALIFIKACE VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ – NELÉKAŘE
DOBA OBVYKLÉ PŘÍTOMNOSTI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA NA PRACOVIŠTI
(zaokrouhleno na celé hodiny)
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
SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)    
s.2b
Kód výkonu
Název výkonu
Datum od
Datum do
SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)
s. 7
Skupina
Kód
Název
Smluvní cena
Datum od
Datum do
SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Typ CA                                                             PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PÉČE
součást primariátu uvedeného ve formuláři typu C
(část informativní)
PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-01 Informativní část
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ  ZDRAVOTNÍ PÉČE
Speciální zdravotnická technika je sdílena s ostatními pracovišti primariátu
 SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY  (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
Za Zdravotnické zařízení
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
Za Pojišťovnu
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
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
Datum změny
KONTROLA   FORMULÁŘE
Výpis chybových položek nalezených 
při kontrole formuláře
Objekt
Popis chyby
VÝSLEDEK   KONTROLY :
CA
8.2.1.3158.1.475346.466429
N
1
2
3
4
5
6
7
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