
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE NEHRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO 

ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ  

A DALŠÍCH SLUŽEB 

 

 

 

 

uzavřená mezi 

 

 

 

      paní      

 

 

a 

 

 

ALMEDA, a.s. 
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Tuto Smlouvu o poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a dalších 

služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírají v souladu s ustanovením § 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, za podmínek níže uvedených: 

 

Paní:  
Datum narození:  

Trvale bytem:  

(dále jen „Klient“) 

 

a 

 

ALMEDA, a.s. 

IČO: 250 79 174 

se sídlem Neratovice, Alšova 462, PSČ 277 11 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4310 

zastoupená Davidem Kosákem, MSc. a Monikou Kalinovou, členy představenstva  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

(Klient a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Klient tímto prohlašuje, že je osobou zdravotně pojištěnou ve smyslu § 2 zákona č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“). 

1.2. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 372/2011  Sb., o zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, oprávněn poskytovat zdravotní péči v oborech dle Oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb vydaném Krajským úřadem Středočeského kraje dne 23.5.2012 pod č.j. – 

077920/2012/KUSK, a to i ve znění pozdějších změn a doplnění, a na základě příslušného 

živnostenského oprávnění i další služby v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje, že Klientovi poskytne zdravotní péči spočívající v péči 

o ženu během těhotenství, porodu a následné hospitalizace v Nemocnici, která není hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění podle ZVZP, a další doplňkové služby tak, jak je specifikováno 

v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Služby“) a Klient se zavazuje za tyto Služby zaplatit Poskytovateli 

sjednanou odměnu.  

2.2. Poskytovatel poskytne Klientovi Služby dle této Smlouvy ve svém zdravotnickém zařízení – 

Nemocnici Neratovice, která se nachází na adrese Neratovice, Alšova 462, PSČ 277 11 (dále jen 

„Nemocnice“). 

3. ROZSAH A DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi nadstandardní služby v rozsahu, jak je 

specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Základní rozsah“). 

3.2. Do Služeb poskytovaných dle této Smlouvy nespadají zdravotní služby poskytnuté Klientovi a 

hrazené ze zdravotního pojištění dle ZVZP. 

3.3. Služby v Základním rozsahu budou poskytnuty v období určeném dle dohody Smluvních stran. 

S poskytováním Služeb však musí být započato nejpozději  

ve 36 . týdnu těhotenství . V případě, že  Klient nevyužije Služby dle této smlouvy nebo je využije 

jen ve sníženém rozsahu,  Poskytovatel má nárok na plnou odměnu stanovenou ve článku 4. 
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Odměna. V případě, že Klient nevyužije služeb výhradně z důvodů na straně Poskytovatele 

vzniká mu nárok na slevu ze služeb v základním rozsahu ve výši  6000 Kč (slovy: šest tisíc korun 

českých). 

 

4. ODMĚNA 

4.1. Klient se zavazuje za Služby v Základním rozsahu zaplatit Poskytovateli odměnu, která je 

stanovena ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) (dále jen „Odměna“). 

4.2. Zvlášť účtovatelné léčivé přípravky (dále jen „ZULP“) a zvlášť účtovatelné materiály (dále jen 

„ZUM“), které nejsou zahrnuty ve Službách poskytovaných dle čl. 2 této Smlouvy, budou 

Klientovi Poskytovatelem vyúčtovány za úplatu ve výši maximální úhrady stanovené v aktuálním 

Seznamu léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely Státního ústavu pro kontrolu léčiv v souladu 

s § 39n odst. 1 ZVZP. Není-li cena u ZUM a ZULP takto stanovena, vyúčtuje Poskytovatel 

Klientovi nákupní cenu těchto ZUM a ZULP s přirážkou ve výši 20 % k této nákupní ceně. 

4.3. Za služby poskytnuté Klientovi nad rámec Služeb v Základním rozsahu a nehrazených ze 

zdravotního pojištění dle ZVZP vyúčtuje Poskytovatel Klientovi cenu stanovenou dle aktuálního 

ceníku Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že bude Klienta o změnách ceníku vždy 

informovat. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Klient je povinen uhradit Poskytovateli Odměnu za služby v základním rozsahu v den uzavření 

této Smlouvy nebo nejpozději do 5 dnů od uzavření této Smlouvy. Na tuto platbu vystaví 

Poskytovatel Klientovi  fakturu. Vyúčtovaní odměny služeb specifikovaných  v odstavcích 4.2. , 

4.3. a 4.4. , provede Poskytovatel neprodleně po skončení jejich poskytování. Klient je povinen 

zaplatit do 15 dnů od tohoto vyúčtování. 

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo Klientovi dodatečně vyúčtovat náklady na laboratorní a jiné 

obdobné výkony, jejichž výše nebude známa v okamžiku vyúčtování poskytnutých Služeb. Klient 

výslovně souhlasí s tímto dodatečným vyúčtováním nákladů na laboratorní a obdobné výkony a 

zavazuje se tyto náklady zaplatit do 15 dnů od jejich vyúčtování. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Klient podpisem této Smlouvy dále výslovně potvrzuje, že souhlasí s tím, aby Poskytovatel 

zpracoval jeho osobní údaje, které poskytl a v budoucnu poskytne. Zpracování všech údajů bude 

Poskytovatelem prováděno v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), k čemuž uděluje Klient svůj souhlas. Osobní údaje 

budou zpracovávány za účelem zařazení údajů do databáze Poskytovatele, ke statistickému 

zpracování, zasílání benefitů, zasílání obchodních (marketingových) sdělení a informačních 

sdělení. 

6.2. Klient má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21  ZOOÚ. Udělení 

souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně a písemně odvolán. 

Poskytovatel je dále povinen provést likvidaci osobních údajů poskytnutých Klientem, a to ihned 

jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány, nebo na základě žádosti Klienta. 

6.3. Klient dále uděluje souhlas k šíření obchodních (marketingových) sdělení v souladu § 7 odst. 2 

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu do jeho odvolání. Svým podpisem dává Klient 

svůj souhlas k využívání kontaktních údajů (email, korespondenční adresy) pro tyto účely.  
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6.4. Klient podpisem této Smlouvy dále výslovně potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem 

Služeb poskytovaných dle této Smlouvy a specifikovaných v čl. 2 a Příloze č. 1 této Smlouvy. 

6.5. Klient se zavazuje, že při poskytování Služeb bude dodržovat provozní, domácí a bezpečnostní 

řád Poskytovatele, se kterými bude Poskytovatelem seznámen při započetí s poskytováním 

Služeb. 

6.6. V případě, že u některého z účastníků Smlouvy dojde ke změně adresy, která je uvedena v záhlaví 

této Smlouvy, je tento povinen tuto skutečnost neprodleně písemně (včetně prostředků 

elektronické komunikace) oznámit ostatním účastníkům této Smlouvy. V tomto případě se dnem 

doručení takového oznámení, považuje za doručovací adresu, nová adresa účastník. 

7. TRVÁNÍ SMLOUVY 

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu, od 36. týdne těhotenství Klienta do konce hospitalizace 

v Nemocnici, po kterou budou poskytovány Služby v Základním rozsahu.  

7.2. V případě, že jakákoliv zálohová faktura a/nebo nedoplatek nebudou Klientem zaplaceny 

v souladu s čl. 5 odst. 5.1. této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu případné škody vzniklé v souvislosti 

s prodlením Klienta dle tohoto ustanovení. 

7.3. Odstoupením se tato Smlouva ruší ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí českým právem, přičemž na práva a povinnosti v této 

Smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí odpovídající ustanovení příslušných právních 

předpisů České republiky.  

8.2. Jestliže by jedno nebo více ustanovení této Smlouvy bylo nebo se stalo neplatným a/nebo 

neúčinným, není tím dotčena platnost a/nebo účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, pokud 

z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního 

obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vzájemnou dohodou nahradit neplatné a/nebo 

neúčinné ustanovení Smlouvy jiným ustanovením, které bude svým obsahem a smyslem co 

nejvíce odpovídat obsahu a smyslu neplatného a/nebo neúčinného ustanovení. 

8.3. Dnem uzavření této Smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a dohody Smluvních stran 

týkající se předmětu této Smlouvy, i pokud byly uzavřeny písemně. 

8.4. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemného, oboustranně odsouhlaseného dodatku. 

Za písemnou formu se pro tyto účely nepovažují emailové či jiné elektronické zprávy. 

8.5. Pokud jsou v této Smlouvě údaje uvedené ve dnech, měsících a rocích bez další specifikace, jedná 

se o kalendářní dny, měsíce a roky. 

8.6. Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání 

Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy. 

8.7. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle. 

8.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

8.9. Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 (jeden) 

stejnopis. 
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V Neratovicích dne ………………  V ……………. dne ………………………. 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

ALMEDA, a.s.     Klient  

David Kosák, MSc.     

člen představenstva       

 

 

 

 

a 

 

 

 

_______________________________ 

ALMEDA, a.s.     

Monika Kalinová  

člen představenstva      
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Příloha 1: Základní rozsah služeb 

 

1. Prohlídka porodnice 

2. Telefonické konzultace s vybranou PA od dokončeného 36.týdne těhotenství a po dobu 

hospitalizace po porodu (nenahrazuje poskytovanou zdravotnickou péči) 

3. První informativní schůzka – vzájemné seznámení a nastavení komunikace 

4. Společné návštěvy těhotenské poradny od ukončeného 36. týdne gravidity 

5. Doprovod k porodu 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


