
 

Smlouva 

  o spolupráci při poskytování zdravotních 

služeb členům spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. podepsána 

Dne 16.10. 2017 byla prezidentem VETRÁNA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s.,  (VP ČR),  

JUDr. Jaroslavem Zemanem a ředitelem Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní 

nemocnice Praha, (ÚVN) , prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.,  podepsána Smlouva o 

poskytování zdravotních služeb členům spolku VP ČR , kdy ÚVN se zavazuje: 

 
1. V místě svého sídla (Praha) poskytovat ve svých odborných, ambulantních a lůžkových 

odděleních   členům spolku VP ČR, s místem trvalého bydliště  Středočeský kraj, Ústecký 

kraj a Praha, kteří se prokáží doporučením lékaře a platným průkazem člena spolku VP ČR, 

s prolongačním kupónem k průkazu VP ČR, platným pro daný kalendářní rok, zdravotní služby, 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

2. Poskytovat zdravotní služby členům spolku VP ČR, registrovaným v programu Zelená cesta, 

pouze na základě doporučení registrujícího lékaře, nebo jiného odborného lékaře. 

 

   Za poskytované zdravotní služby je považováno: 

 

a) řešení akutního stavu člena spolku VP ČR  prostřednictvím oddělení EMERGENCY. 

b) řešení semiakutních a chronických stavů člena spolku VP ČR registrovaného v programu Zelená 

cesta prostřednictvím objednávkového systému Zelené cesty, 

c) poskytování zdravotních služeb na ambulantních odborných odděleních poskytovatele pro člena 

spolku VP ČR neregistrovaného v programu Zelená cesta prostřednictvím jednotlivých 

odborných ambulancí dle jejich objednávkového systému, 

d) hospitalizace člena spolku VP ČR.  
 

Poskytované zdravotní služby ve prospěch člena VP ČR budou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění. 

 

Není-li zdravotní služba hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo je hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění jen částečně, uhradí poskytovateli zdravotní služby cenu za poskytnutou 

zdravotní službu, resp. její část nehrazenou zdravotní pojišťovnou, člen spolku VP ČR, žádající o 

poskytnutí zdravotní služby, a to ve výši podle: 

 

a) platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami dle Vyhlášky č. 134/1998 Sb., 

b) aktuálního ceníku ÚVN 

 

Je-li zdravotní služba hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale člen spolku VP ČR není z 

jakéhokoliv důvodu účasten veřejného zdravotního pojištění, zavazuje se člen spolku VP ČR  uhradit 

ÚVN cenu za poskytnutou zdravotní službu účtovanou podle platného seznamu zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami dle Vyhlášky č. 134/1998 Sb. 

 

Bližší informace budou k dispozici u krajských koordinátorů. 
  

                                                                                                            Prezidium VP ČR                                                                                    


