
DOHODA O UZNÁNÍ DLUHU A JEHO ÚHRADĚ VE SPLÁTKÁCH

Článek I.

Všeobecná zdravotní pojišt'ovna České republiky
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
zastoupená Ing. Jiřím Kořínkem, ředitelem Regionální pobočky Brno, pobočky pro

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
Brno, Benešova 696110, PSČ 659 14

IČ: 41197518

(dále jen .Pojišťovna")

a
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
39338 Pelhřimov
IČ:00511951
IČZ: 35001000

zastoupená Ing. Janem Mlčákem, MBA., ředitelem (dále jen "Poskytovatel ")

uzavírají následující Dohodu o uznání dluhu ajeho úhradě ve splátkách (dále jen "Dohoda").

Článek II.

1. Poskytovatel poskytuje počínaje dnem 1.1.2013 klientům Pojišťovny zdravotní služby a
Pojišťovnaje hradí dle Smlouvy Č. 2J35N001 o poskytování a úhradě hrazených služeb.

2. Zdravotní služby do 31.12.2012 poskytoval poskytovatel klientům Pojišťovny na základě
Smlouvy Č. 7J35NOO1.

3. Na základě této smlouvy a platných právních předpisů je Pojišťovna oprávněna provádět
regulační srážky z úhrad poskytnutých zdravotních služeb. Na základě provedených
vyúčtování úhrad zdravotních služeb poskytnutých Poskytovateli Pojišťovnou v roce
2012, byla provedena regulační srážka ve výši 10830712,41 Kč. Poskytovatel rozporoval
výši vypočtené srážky, přičemž částku ve výši 9 161 340,93 Kč, považuje za nespornou.

4. Pohledávka ve výši 9 161 340,93 Kč je ke dni uzavření této dohody splatnou a dosud
neuhrazenou pohledávkou Pojišťovny vůči Poskytovateli.

5. Pohledávka ve výši 1 669371,48 Kč je předmětem jednání smluvních stran, které se
smluvní strany zavázali ukončit nejpozději ke dni splatnosti poslední ze splátek, a její
vypořádání bude řešeno formou dodatku k této Dohodě.
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Článek III.

1. Na základě skutečností uvedených v čl. II. této Dohody Poskytovatel prohlašuje, že
uznává co do důvodu a výše dluh vůči Pojišťovně ve výši 9 161 340,93 Kč, specifikovaný
v či. II. této Dohody a zavazuje se jej způsobem uvedeným v této Dohodě Pojišťovně
uhradit.

2. Poskytovatel uhradí Pojišťovně dluh v celkové výši 9 161 340,93 Kč nejpozději do
31.12.2013 v měsíčních splátkách, počínaj e kalendářním měsícem srpen 2013 dle níže
uvedeného rozpisu splátek, a to formou zápočtu proti zálohám úhrad zdravotních služeb
za jednotlivé kalendářní měsíce.

Článek IV.

1. Uzavření této Dohody účastníky zakládá běh nové promlčecí doby v délce čtyř let.

2. Při prodlení Poskytovatele s jednotlivou splátkou je Pojišťovna oprávněna požadovat
úhradu celé dlužné částky v jediné splátce nebo provést zápočet této splátky či celé
zbývající dlužné částky proti jakékoli úhradě zdravotních služeb Poskytovateli.

3. Poskytovatel je oprávněn uhradit celý dluh před termínem splatnosti dle této Dohody,
přičemž takovou skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit Pojišťovně.

4. Pojišťovnaje povinna písemně na žádost Poskytovatele potvrdit splnění této Dohody.

5. Za splnění dne splatnosti se považuje den, kdy byla částka poukázána z účtu
Poskytovatele na účet Pojišťovny. V případě sporu o okamžik úhrady splátky dluhu je
Poskytovatel povinen na vyžádání Pojišťovny doložit termín, kdy byla částka z účtu
poukázána. V případě zápočtu je dnem splatnosti den, kdy pojišťovna započtení provede.

6. Uzavřením této Dohody není dotčena možnost provedení dalšího vyúčtování úhrad
zdravotních služeb

Článek V.
Rozpis splátek:

1. částka splátky ve výši 1 500 000,- Kč bude započítána proti úhradě zdravotní péče za
měsíc červenec 2013

2. částka splátky ve výši 2 500 000,- Kč bude započítána proti úhradě zdravotní péče za
měsíc srpen 2013

3. částka splátky ve výši 2 500 000,- Kč bude započítána proti úhradě zdravotní péče za
měsíc září 2013

4. částka splátky, ve výši 2661 340,93 Kč bude započítána proti úhradě zdravotní péče za
měsíc říjen 2013



Článek VI.

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každý z účastníků obdrží
jedno z nich.

2. Pojišťovna i Poskytovatel prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé
vůle, svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

3. Právní vztahy mezi účastníky touto Dohodou neupravené se řídí zákonem č. 513/1991
Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními
souvisejících právních předpisů.

4. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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