
Niže Llvedeného dne. mčiícc a loku podepsal}:

vš€Úb€cná zr]ravotni pojišt'ovna ČR
se sídlem] orlick] ]0201.1. ijo 00 Praha ]
jejnnŽjnlénem €dná] MtjDr' Jl-Dl' Petr Honěk. náměstek ředilelc pro ZdÍavohí peci

Svaz zdravotních pojišt'oten ČR
se sídl€ : nám' w' ChuÍchi|la 2. l]0 00 Praha j
iehoŽj'nénenl j€dná:

společnosl lék{řské genctik} a gcnomiky ČLs JIP
.iejímŽjméne'n.]edná: prot N1tiDr' Mil.rn Macek. ]r' Dlsc. M}IA: piedseda

Dohod! o odbornr:ch pÍavidlech p''o nasmlouvání á \']"kázo\áni zdruvotních služeb } odbornosti
laboťátoř lék9řskó genetik]' a sdílených labořatoÍllich odboÍÍlostí klúIa ''Doho.l '' )

Čt' t
Pr€ambul.

Všeobecná zdra\.otlri pojij1bvna ČR. s\az zdrr\ÓlIl(h poirsťo\en cR d \polc\no\r lelirrské genetilv
á gcnomikl Ci-s JEP se \ rámci spolcčnjch jednliní \edených r roc. 20l] dohodly na vvt\ořeni VZP'
!ýkonú/balíčků pro \tbranó diegnóZ) nlolekuláír1 gcnclik} ídáie ]en.'siralifikáce odb. 8]6). včenrě
podmineklr píá\idcl pro jciich pro\áděni

Čl. 2

ostatni ujednání

Signatáii se dohodlj ná iríisleduiicich plavidlech posk)1o!a'lé zdra\'olni sluŽbv]

l) V)šetřeni gerlniná|nilo genomu indi(tlje ošeliu]icí lékai pacicnla odb' ]08. event' odbornosli dle
piílohy Č' l stratifikace odb' 816. a to na základě iádně zdokumenlolLallóho llinického \všelření
(tj' vyšetřen i spojeného s 1'\,zickou přítonnostl pacienla v ordinaci)'

2) Pro \všetieni \onutického genonru.ic iutno uvésl úče1 proÝádéni (dle íámcových Jiasno,'tickj'ch
skUpin) a očcká\aný rozsah (piedpokladaný počet v!(etření za lok)



]) v}btané diagnó7\ nlolekulárni genelikr budo hmzcn) \ýhradně VZP'!!koni'/t'aličl} dle

Llvedené přiloh},č' l stratifikace odb.8ló Za následujicich podmÍlek a praYide]pro \)-kazovalll'

a) indiko\'anou a prc\cdenou spccifikovanou péči lviz piíloha č. l straLifilacc odb' 8l6)
vodbo rc\li 8l6 laboraloř lékařské geneIik} lze r rocc ]0l8 !)kalolaL v!hradně pod

pří5|ušnimi dia.snóZanri a nasledujicÍni VZP_ýýkon}/baIičkJ- (dále ien '.výkon}')' Pokud

poskylo!ate] nebude mít příslL]šný výkon nasmloUÝán. nesmi př€dnrětnou péči \)l'álo\át
k úhradě Žádným iinlnl způsobem:

b) v připadě. Že ]ékař odb' 208 na 7ál1ad. odborné ú!ah} ]ndikuje da]ši dopllitliici lyšetřeni

Ipéči \ykázané VZP Vljkoncm/'balíčken na stejného pacienta a sleinou hlaV|i dg'.

posk)lo!ate] 2dla!olnich sluŽeb \)'káŽe na rodné čislo pacienm láro\eň VZP \]kon] 9:19.18

(VZP) Signálni!!kon do\Yšeiření pacientai

c) ! připadě v)'šetřcni gelretick! příbuzných pÍobanda Jc !!šeticlri cilcnó mutacc !}kazoÝáno

Vjko y dle V)'hlášk! MZ a'R č' ]]11|998 sb. klerou se !}dá!á seznam zdra\otnich !-'Jkonr]l

s bodov'mi hodnotami. Ve zněni pozdějšich' předpisůi

d) diasnózy neobsaŽené \e \ZlL\iko ech/baličcich budou ý)káZo\án) \jkon} die ÝIh|ášk]

]VZ ČR č- l].1,']9g8 Sb'. kterou sc !\'dá\á seznanr 7dta!olnich \ýkonLi s bodo\ymi

hodnotami. Ve znčni pozdčjšich piedpisů. s účinností od l' l' 2018 Určen!ch pro genninálnj

gcnonr' a fu V sou|adu s Piltnimi podminkami k těnlo vikonůnr dle l}hláŠk}' k !ýkonŮňr

dle !yhlášk) se budoLl !rkazovat specil'ické oRP].l^ l'ód) lltř.lzenó do či5elniLu Ýjkotú

.ialo signálnl VZP'výkotrr ]la ZálladČ inňnnxcc odhomé 5Šrlečnoíi. a l{) nejpozděii l datu

l' 7' 20líl (do lé dob} l7e poU'i\at VZP \íkon: 9.{99ó (VZP)Nespťcit]ckí í]RPH^)

,1) Posk}1ovateI zdlal'(Íních sluŽeb sp|ňuje podlllínL)

zaiištěni. vč' podnrínek Llstanoveni odsl' ] .1

7,]r.!Ón)ích slllŽMch

\ěcného a techllického !\ba\elli a pe.sonálnlho

\ ]8 zákoná Č. ]l7]/]0ll sb.. o spccil'ických

5) \cní souČásti dohod):

Záslupc] ZP infonno\ali. že

Úhtada hrazoných llLl7cb ! r.imci nasn|ouváni no\ích !),konL] pfu germ nálni

a sonra1jcký 8enlrm. vae!|é nasm]o'l!álli vZP vyko rj/ba|lČků l,tlde pr$edena \ sollladu

sbodem.t. Přiloh} č' 5\}hláŠk} Č' ]j]l20]l sh'' o slanoýel1i hodnot bodu. !)šť úh.ad

hrazen!ch s]uŽeb a íegulačnich oltlezeni pfu íok ]0l8.
pro \}:kon! Nos (KNlA ]'' ] ) budou slano!cna slnltl!nč dc1lno\ aná pracoviště.

' \ pii|adč baličkÚ pro ptcinrp]ant čni genťlickc !cs!o\ání budou pl'obíhat \ loce 2018 da]ši

,eJndni . p- .1,r.ll] rni o'lbur r] n. .|. 'e.r,u .rňi



cl. 3

ZáYěrečná ustanovení

l)'IatoDohodanab}váplatnostidnenrpodpisu1áýi.lpcLijejichsignatářůaúčinnosti dnenr ]' l. 20l8

a uzavírá sc ná dobu určitou do jl' l]' 20]8.

2) V případě nab}Íi ÚčinDosti lakových lcgislati!nich zmčn' kleré odporu.jí obsahLl nebo ro^ahU télo

Dohod}. se slrant této Dohod} výslovně dohodIr'. žc s nabJ'lim účinnoýi Íakové legislati\ ni zment

tato Dohoda /-aniká.

3) Zástupci 5ignalářťl léto Dohod}'dek]an]ji připftl!enosl L dalšimu jednáni na ákladě V),hodnoc€ni

anal!zy dopadťl léLo dohody eipozděii do ]0' ó' ]0l8'

4) Tato Dohoda.ie v]'hoto\ena ve ] steinopisech. zllilhŽ zástup.e kaŽdého jejiho signaláře obd.Ží

5) ZástUpci signatářri této Dohod} \!inr podpiscnr sL!llilii. 
'e 

b}'lá sjednána podle jejich svobodné

vůle a Že 
'ouhl3sís 

jejím obsah€m'

?říbhllč' ]. s|ralilika:ť odh' 3ló
Píík,luč ). ?tdý u pro nltsnnotlýár]iu úhr1lltl l)k 20l8

V Pra7.. dne _ 20l7
\'šeobecná zdra}otni pojišt'ovna čR
Podpis:

,,/
v Pra^. dr)c //L loLl
svaz zdravotních pojišt'oven CR
Podpisi

.lr
V Praze. doe 2017

spol€čnolt lékařské gen€tikv a genomiky ČLs ,IEP'

Podpisi

Na !ědoní: Pri!alab spolek pri!átnich d]agnLrýick!clr laboratoři. z' s'


