
aby jej jako smluvní zdravotnické zařízení zastupoval
- v dohodovacím řízení o rámcové smlouvě ve smyslu ust. § 17

odst. 2 zák. č. 48/1997 Sb. v platném znění
- v dohodovacím řízení o seznamu výkonů s bodovými hodnotami

dle ust. § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění
- v dohodovacím řízení o hodnotě  bodu a výši úhrad zdravotní

péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezeních
objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění dle ust. § 17 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb.
v platném znění

a to za

skupinu poskytovatelů péče praktických lékařů pro dospělé a
praktických lékařů pro děti a dorost;
skupinu poskytovatelů ambulantní specializované péče a péče
ženských lékařů (odbornost 603, 604) s výjimkou těch,
kteří poskytující fyzioterapii (odbornost 902 a 918), ergoterapii
a klinickou logopedii;
skupinu poskytovatelů diagnostické péče
(odbornosti 222, 801-805, 807, 812-823, 809);
skupinu poskytovatelů domácí zdravotní péče, fyzioterapie
(odbornost 902 a 918), ergoterapie a klinické logopedie.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zájmy zmocnitele v plném
rozsahu úkonů, stanoveném pro účastníky dohodovacího řízení
zákonem č. 48/1997 Sb.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich
ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samo-statně
v plném rozsahu tohoto zmocnění.

Tato plná moc nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zmocnitelem a je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zmocněnec
a druhý zmocnitel.
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MUDr. Milan Kubek , prezident ČLK o.s.....
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pozn: IČZ, IČP, PPNV jsou fakultativními údaji, na jejichž základě ČLK,o. s., získává
komplexní představu o smluvních zdravotnických zařízeních, která v rámci
dohodovacích řízení reprezentuje. Nevyplnění těchto údajů nezakládá neplatnost
plné moci.

1) IČZ - identifikační číslo zařízení, nebo části zařízení: jednoznačný osmimístný
číselný kód ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojiš�ovně ČR. Číslo přiděluje vždy
místně příslušná okresní pojiš�ovna VZP ČR na základě žádosti té zdravotní pojiš�ovny,
která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným zařízením.

2) IČP - identifikační číslo pracoviště: jednoznačný osmimístný číselný kód ve
vztahu k Všeobecné zdravotní pojiš�ovně ČR, který blíže identifikuje konkrétní
zdravotnické pracoviště zařízení nebo části zařízení, případně samostatné lékaře,
kteří mají s některou ze zdravotních pojiš�oven uzavřenu smlouvu pouze na preskripci
léčivých přípravků pro rodinné příslušníky. Potvrzuje jej vždy místně příslušná okresní
pojiš�ovna VZP ČR.

3) PPNV - přepočtený počet nositele výkonu: zjistí se z počtu hodin odpracovaných
jednotlivým nositelem výkonu ve zdravotnickém zařízení v daném čtvrtletí při
poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění (podle ust. § 41 odst. 6
zákona č. 48/1997 Sb.) takto:

        Odpracovaný čas nositele               Přepočtený počet
       výkonu v období                              nositele výkonu

Do 10 hodin / čtvrtletí 0,00
Do 100 hodin / čtvrtletí 0,25
Do 200 hodin / čtvrtletí 0,50
Do 300 hodin / čtvrtletí 0,75
Nad 300 hodin / čtvrtletí 1,00

V případě, že je nositelem výkonů sestra ošetřujícího lékaře, je počet odpracovaných
hodin vztažen pouze na dobu samostatně prováděných zdravotních výkonů.

Zmocnitel – smluvní zdravotnické zařízení

název:______________________________________________________________________________________________________________

sídlo:______________________________________________________________________________________________________________

IČ:________________________________IČZ1):___________________________________IČP2):_____________________________________

PPNV3):__________________________________E-mail:_____________________________________________________________________

zastoupený:_________________________________________________________________________________________________________

tímto  zmocňuje
Zmocněnce - profesní (zájmové) sdružení poskytovatelů zdravotní péče:

Českou lékařskou komoru, o. s.,
IČ: 70885117, se sídlem: Praha 5, Lékařská 2,

P L N Á   M O C

V ____________________________dne ______________________
                                        zmocnitel (podpis a razítko)


