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PROTOKOL PROJEKTU
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ZAŘAZOVACÍ KRITÉRIA
• Pacient se zlomeninou

– Zlomeniny proximálního femuru
– Zlomeniny distálního předloktí
– Zlomeniny obratlů
– Zlomeniny proximálního humeru

• Pravděpodobná osteoporotická etiologie zlomeniny 

• Věk pacienta minimálně 50 let

• Pacientovi dosud nebyla diagnostikována osteoporóza

• Pacient v současnosti netrpí závažnou chorobou s potenciálními 
skeletálními komplikacemi

• Pacient se neúčastní dialyzačního programu (nepodstupuje dialýzu)

• Pacient je velmi pravděpodobně schopen absolvovat kompletní protokol 
projektu



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Souhrn protokolu
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Souhrn protokolu
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Souhrn protokolu
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CASE REPORT FORM
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DATABÁZE PRO SBĚR DAT

https://redcap.brno.uzis.cz
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VLASTNÍ REALIZACE 
PROJEKTU
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AKTUÁLNÍ STAV
• 15.7.2019 Kontrolní orgán MPSV nedoporučil Veřejnou 

zakázku k vyhlášení v aktuální podobě (rámcová dohoda s až 
35 výherci soutěže). Zahájeno jednání s MPSV o přijatelnějším 
způsobu výběru osteocenter.

• Dne 3.9.2019 MPSV souhlasí s oslovením ke spolupráci bez 
výběrového řízení těch zdravotnických zařízení, jejichž 
zřizovatelem je stát (resp. kraj.), na základě výjimek § 12 a §
29 písm. q) ZZVZ. 

• Ostatní centra budou vybrána na základě Veřejné soutěže, 
rozdělené na části do několika regionů ČR a budou soutěžit v 
režimu odpovídajícímu součtu všech těchto částí.
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STÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

• Zajistí 80% plnění (2880 pacientů)

• Budou vybrána přímo (bez výběrového řízení) na 
základě uplatnění výjimek ze ZZVZ

• Spolupráce na základě Rámcové dohody

SOUKROMÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

• Zajistí 20% plnění (720 pacientů)

• Budou vybrána ve výběrovém řízení

• Spolupráce na základě Rámcové dohody

NASTAVENÍ DĚLBY PLNĚNÍ
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STÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ 
ZAŘÍZENÍ
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1. Fakultní nemocnice Hradec Králové
2. Fakultní nemocnice Plzeň
3. Fakultní nemocnice Olomouc
4. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
5. Revmatologický ústav Praha
6. Thomayerova nemocnice Praha
7. Nemocnice Havlíčkův Brod
8. Slezská nemocnice v Opavě
9. Klatovská nemocnice, a.s.
10. Nemocnice České Budějovice, a.s.
11. Fakultní nemocnice v Motole

SEZNAM POSKYTOVATELŮ SLUŽEB
(KTEŘÍ DŘÍVE PROJEVILI ZÁJEM O PROJEKT)
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Účelem Rámcové dohody je zajištění screeningového procesu,
včetně zajištění poskytování zdravotnických služeb.

Předmětem Rámcové dohody je úprava práv a povinností
smluvních stran při poskytování Služeb, v rámci kterých budou
Poskytovatelé poskytovat Objednateli služby specifikované
v přílohách „Technická specifikace“, „Souhrn protokolu
projektu“ a „Tabulky pro stanovení výše ceny“ a Objednatel
bude hradit za řádně poskytnuté Služby sjednanou cenu.

Poskytovatel se zavazuje Služby poskytovat sám, nebo s
využitím třetích osob (poddodavatelů). Při poskytování Služeb
poddodavatelem má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby
poskytoval sám.

RÁMCOVÁ DOHODA
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Rámcová dohoda

• Příloha č. 1 Technická specifikace

• Příloha č. 2 Cena za Služby

• Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

• Příloha č. 4 Kontaktní osoby

• Příloha č. 5 Seznam míst realizace projektu 

• Příloha č. 6 Souhrn protokolu projektu

• Příloha č. 7 Výkaz poskytnutých služeb

• Příloha č. 8 Akceptační protokol

• Příloha č. 9 Přehled tabulek pro určení ceny a její úhrady

• Příloha č. 10 Jmenný seznam osob

RÁMCOVÁ DOHODA
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• je státním zdravotnickým zařízením, právnickou osobou řádně založenou,
existující podle českého právního řádu splňuje veškeré podmínky a
požadavky v této RD stanovené a je oprávněn tuto RD uzavřít a řádně
plnit závazky v ní obsažené;

• je dostatečně obeznámen s předmětem plnění této RD a okolnostmi
s tím souvisejícími a s přihlédnutím k tomu prohlašuje, že disponuje
veškerými odbornými dovednostmi, profesními předpoklady,
zkušenostmi a prostředky umožňujícími mu splnit předmět této RD;

• má zájem předmět RD pro Objednatele řádně a včas splnit za úplatu
sjednanou v této RD. Dále Poskytovatel prohlašuje, že se detailně
seznámil s rozsahem a povahou předmětu RD,…

• disponuje veškerými profesními znalostmi a dovednostmi k řádnému
splnění předmětu RD, a že všechny osoby, které použije k plnění této RD,
mají potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou profesní způsobilost k plnění,
které má Poskytovatel dle této RD poskytovat.

PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE
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SMLUVNÍ STRANY & KONTAKT
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RÁM C OVÁ  D O H O DA  N A  P O S K Y TOVÁN Í  S LUŽE B  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

OBJEDNATEL: 

 

Česká republika - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

IČO: 000 23 833  

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, č. účtu: 2928101/0710,  

IBAN: CZ39 0710 0000 0000 0292 8101 

zastoupená: prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D. ředitelem 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

POSKYTOVATELÉ: 

 

[BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem/místem podnikání: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČO: [BUDE DOPLNĚNO], DIČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

subjekt zapsaný v [BUDE DOPLNĚNO] rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO],  

spisová značka [BUDE DOPLNĚNO] 

bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO], č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO] 

zastoupená: [BUDE DOPLNĚNO]  

 

 (dále jen „Poskytovatel 1“) 

 

 

a 
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Místa realizace projektu uvedená v příloze č. 5

• Pracoviště primárního záchytu pacienta

• Osteologické pracoviště/centrum

• Biochemická laboratoř/laboratoře

• Biochemická laboratoř provádějící vyšetření 
25-OH vitaminu D (speciální)

• Radiologické pracoviště

MÍSTA REALIZACE PROJEKTU
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MÍSTA REALIZACE PROJEKTU
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SEZNAM PODDODAVATELŮ
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• Poskytovatel je povinen dodržovat postup uvedený
v souhrnu protokolu projektu

• Poskytovatel se zavazuje do projektu zařazovat
pouze pacienty, kteří
• splnili zařazovací kritéria
• podepsali souhlas s účastí
• podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
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SOUHLAS S ÚČASTÍ V PROJEKTU
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SOUHLAS SE ZPRAC. OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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• Poskytovatel se zavazuje předávat všechny údaje, jež jsou specifikovány
v souhrnu CRF, prostřednictvím elektronického nástroje pro sběr dat
(„databáze“).

• Osoby, kterým Poskytovatel udělí pověření nebo zmocnění zadávat do
databáze datové věty, uvede Poskytovatel na jmenném seznamu osob,
který je přílohou č. 10 Rámcové dohody. Na základě tohoto seznamu
zřídí Objednatel osobám na něm uvedeným přístup do databáze.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
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JMENNÝ SEZNAM OSOB
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• Poskytovatel se zavazuje předávat všechny údaje, jež jsou specifikovány
v souhrnu CRF, prostřednictvím elektronického nástroje pro sběr dat
(„databáze“).

• Osoby, kterým Poskytovatel udělí pověření nebo zmocnění zadávat do
databáze datové věty, uvede Poskytovatel na jmenném seznamu osob,
který je přílohou č. 10 Rámcové dohody. Na základě tohoto seznamu
zřídí Objednatel osobám na něm uvedeným přístup do databáze.

• Poskytovatel se zavazuje průběžně předávat Objednateli tzv. „Rejstřík
podpořených osob“, tj. elektronický dokument obsahující jméno,
příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a
identifikační číslo pacienta v databázi, s jehož pomocí lze jednoznačně
identifikovat každého jednotlivého pacienta zařazeného do projektu, a
to alespoň jedenkrát měsíčně.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
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ID REDCap RČ Jméno Příjmení Ulice Číslo popisné Obec PSČ Poznámka

REJSTŘÍK PODPOŘENÝCH OSOB

• Číslo pacienta v databázi („ID REDCap“)

• Rodné číslo (datum narození + pohlaví)

• Jméno

• Příjmení

• Adresa trvalého pobytu (ulice, číslo popisné, obec, PSČ)

• Poznámka (*nepovinné)
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
& 

CENA
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY - BALÍČKY I & II
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY - BALÍČKY III & IV
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• Množství balíčků, které je Objednatel povinen uhradit všem 
Poskytovatelům celkem, je omezeno následujícím způsobem:

• Balíček I. bude proplacen nejvíc 4800 pacientům.

• Balíček II bude proplacen nejvíc 3200 pacientům.

• Balíček III a IV bude proplacen nejvíc 2880 pacientům, kteří 
absolvovali celý screeningový protokol, tj. byly jim poskytnuty 
všechny Služby

POČET PROPLÁCENÝCH BALÍČKŮ
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PŘEHLED POČTU PROPL. BALÍČKŮ
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• Cena za poskytování Služeb je stanovena jako celková cena za Služby

CENA ZA SLUŽBY

• Služby jsou hrazeny vždy jen po celých balíčcích
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LIMITACE VÝŠE PROPL. CENY U 
OSLOVENÝCH PACIENTŮ, KTEŘÍ 
ODMÍTLI ÚČAST V PROJEKTU

• V případě poskytnutí Služeb uvedených v tabulce č. 2 v příloze č. 9 RD 
pod č. 1, 2 a 3 pacientovi, který nepodepsal souhlas s účastí nebo 
souhlas se zpracováním osobních údajů, uhradí Objednatel Poskytovateli 
pouze 25 % z ceny balíčku I, což činí 100,60 Kč; balíčky II, III a IV se 
v takovémto případě neproplácejí.
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PŘEHLED CEN BALÍČKŮ V 
JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH
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• Služby jsou hrazeny vždy jen po celých balíčcích.

• Poskytovatel v databázi správně vyplnil všechny požadované
údaje odpovídající konkrétnímu balíčku služeb, tj. předal
Objednateli úplnou a správnou datovou větu odpovídající
konkrétnímu balíčku

• Poskytovatel poskytl pacientovi všechny Služby definované v
konkrétním balíčku (pozn. výjimkou jsou případy spadající do
kvóty na počet pacientů s nekompletní datovou větou).

• U cen se počítá s 21% DPH.

• Poskytovatel zajistí, aby Služby poskytované pacientům
účastnícím se v projektu nebyly současně vykazovány na
pojišťovnu.

PODMÍNKY PROPLACENÍ SLUŽEB
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• Objednatel je oprávněn uhradit Poskytovateli balíček IV
v plné výši i v případě, že Poskytovatel neposkytl pacientovi
všechny Služby uvedené v tomto balíčku nebo je neposkytl
v požadovaném rozsahu.

• Počet balíčků IV uhrazených Objednatelem v takovýchto
případech nepřekročí 20 % z celkového počtu případů, kdy
dotčený Poskytovatel poskytl pacientovi všechny Služby
uvedeném v daném balíčku.

KVÓTA PRO POČET PACIENTŮ S 
NEKOMPLETNÍ DATOVOU VĚTOU
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• Poskytovatel se zavazuje vypracovat dle přílohy č. 7 RD
přehledný a kompletní výkaz balíčků poskytnutých Služeb za
každý kalendářní měsíc, ze kterého bude zřejmé, které
balíčky mají být uhrazeny, a doručit ho Objednateli spolu s
podepsaným akceptačním protokolem nejpozději do 10
pracovních dní po skončení příslušného kalendářního
měsíce.

• Poskytovatel vystaví fakturu za poskytování Služeb vždy po
podpisu příslušného výkazu a akceptačního protokolu
Objednatelem, a to jednou měsíčně.

• Doba splatnosti příslušné faktury je 30 kalendářních dnů ode
dne doručení Objednateli.

VÝKAZ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
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VÝKAZ & AKCEPTAČNÍ PROTOKOL
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SOUKROMÁ 
OSTEOLOGICKÁ CENTRA
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• Soukromá osteologická centra budou vybraná ve veřejné
soutěži rozdělené na části do několika regionů ČR, nejspíše
tzv. NUTS II (statistické územní jednotky), a budou soutěžit v
režimu odpovídajícímu součtu všech těchto částí. V každém
regionu pak bude vybrán 1 vítězný uchazeč.

• Do soutěže se budou moci přihlásit ZZ buď samostatně, či
jako sdružení, složená z několika soukromých ZZ.

• Forma spolupráce = Rámcová dohoda. Závazek zajistit 20%
plnění (720 pacientů).

• Kritéria výběru: Celková cena + Počet DXA vyšetření za rok
2018

VÝBĚR SOUKROMÝCH OSTEOCENTER
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NUTS 2 – REGIONY ČR (8 CELKŮ)
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1. Medicon, a.s., Praha
2. Nefromed s.r.o., Praha
3. Poliklinika I.P.Pavlova, Praha
4. Poliklinika Ravak, Příbram
5. Poliklinika MEDIPONT, České Budějovice
6. Centrum gynekologické rehabilitace, s.r.o., Písek
7. Hradecká poliklinika III, Hradec Králové
8. Osteocentrum Brno, s.r.o., Brno
9. Mediekos Ambulance, s.r.o., Zlín
10. MEDICAL PLUS, s.r.o., Uherské Hradiště
11. MUDr. Miroslav Páleníček, Kroměříž
12. BORMED s.r.o. Ostrava
13. REVMA s.r.o., Ostrava

SEZNAM POTENCIÁLNÍCH ÚČASTNÍKŮ VZ
(KTEŘÍ DŘÍVE PROJEVILI ZÁJEM O PROJEKT)
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PLÁN PRO Q4 2019

• Uzavření rámcové dohody se státními zdrav. 
zařízeními – zahájení náběru pacientů

• Schválení Souhlasu s účastí / Souhlasu se 
zpracováním osobních údajů Etickou komisí.

• Vyhlášení Veřejné zakázky pro soukromá 
osteologická centra
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Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
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PUBLICITA
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WEB PROJEKTU
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Registrace zájemců o projekt
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Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
pavel.nemec@uzis.cz

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
pikner@nemkt.cz

Kontaktní osoby pro komunikaci projektu
Sekundární prevence osteoporotických 

zlomenin

mailto:pavel.nemec@uzis.cz
mailto:pikner@uzis.cz
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Děkuji za pozornost
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DISKUZE


