
 
 

 

D o d a t e k   č. 5 

ke Zvláštní smlouvě č. 4K41W002, ze dne 29.12.2014 (dále jen „Zvláštní smlouva“) 

(ošetřovatelská a rehabilitační péče – zařízení sociálních služeb) 

 

 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

 

Poskytovatel pobytových sociálních služeb:  

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace 

sídlo:    Hazlov, část Skalka u Hazlova, PSČ 351 32 

kterého zastupuje: Daniel Lindenberg funkce: ředitel 

IČO: 71175318 IČZ: 41257000 

(dále jen „Pobytové zařízení“) 

a 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky 

sídlo:   Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČO:  41197518 

kterou zastupuje:  Ing. Krista Krenkelová 

funkce:  ředitelka odboru zdravotní péče RP VZP ČR Plzeň,  

pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj 

doručovací adresa:  Regionální pobočka VZP ČR Plzeň 

Karlovy Vary, Dr. Janatky 2, PSČ 360 21 

(dále jen „Pojišťovna“)  

 

Článek I. 

Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. písm. a) Dodatku č. 4 ke Zvláštní smlouvě (dále jen 

„Dodatek č. 4“) tak, jak je dále uvedeno v Článku II. tohoto dodatku. 

 

Článek II. 

1) Smluvní strany si sjednávají, že vzorec, uvedený v Článku II. písm. a) Dodatku č. 4, dle kterého je 

spočtena variabilní složka úhrady (VS) se mění a je smluvními stranami sjednán takto: 

 

2) Smluvní strany ve shodě prohlašují, že ostatní části Dodatku č. 4 zůstávají beze změn. 

vfieonecni.
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Dodatek 5.5

ke ZV1a'1§tni srnlouvé é. 4K41W002, ze dne 29.12.2014 (déle jen ,,ZV12'1§tni sm1ouVa“)

(oéetrovatelské a rehabilitaéni péée
—

zafizeni sociélnich sluieb)

uzavfené mezi smluvnimi stranami:

Poskytovatel pobytovych sociélnich sluieb:

Domov pro osoby se zdravotnim postiienim "PATA" V Hazlové, prispévkové organizace

sidloz Hazlov, éést Skalka u Hazlova, PSC 351 32

kterého zastupuje: Daniel Lindenberg funkce: feditel

1630: 71175318 Iéz: 41257000

(déle jen ,,P0byt0vé zai"1'zeni“)

a

V§eobecnou zdravotni poji§t’ovn0u (Ieské republiky

sidlo: Orlické 4/2020, 130 00 Praha 3

1630: 41197518

kterou zastupuje: Ing. Krista Krenkelové

funkce: reditelka odboru zdravotni péée RP VZP CR P1zer'1,

poboéka pro Jiho<':es1q'I, Karlovarsky a Plzefislq? kraj

doruéovaci adresa: Regionélni poboéka VZP CR P1zer'1

Karlovy Vary, Dr. Janatky 2, PSC 360 21

(déle jen ,,Poji§t’oVna“)

élzinek I.

Srnluvni strany se dohodly na zméné Clénlcu II. pism. a) Dodatku 6. 4 ke Zvléétni smlouvé (déle jen

,,Dodatek CE. 4“) tak, jak je déle uvedeno V Clénlcu II. tohoto dodatku.

élének II.

1) Srnluvni strany si sjednévaji, ie Vzorec, uvedenjl V C1e'1nl<uII. pism. a) Dodatku 6. 4, dle kterého je

spoétena Variabilni sloika 1'1hrady (VS) se rnéni a je smluvnimi stranami sjednén takto:

PBFEI

UGPN,

VS
=

(I-IB
—

F5] :1: min 1; 1,115 as
j

PB,”

HOP,”

2) Srnluvni strany Ve shodé prohlaéuji, fie ostatni éésti Dodatku 6. 4 z1°1st2'1Vaji beze zmén.



Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek se stává nedílnou součástí Zvláštní smlouvy.  

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem 1. 1. 2015.  

3) Dodatek se uzavírá do 31. 12. 2015. 

4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  

5) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek Zvláštní smlouvy byl uzavřen podle 

jejich svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.  

 

 

V Házlově dne 11.8.2015 V Plzni dne 14.8.2015 

élének III.

Zzivéreéné ustanovem’

1) Tento dodatek se st2'1v2'1 nedilnou souéésti Zv12'1§tni smlouvy.

2) Tento dodatek nabyvé platnosti dnem uzavfeni a fiéinnosti dnem 1. 1. 2015.

3) Dodatek se uzaviré do 31. 12. 2015.

4) Dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii jedno Vyhotoveni.

5) Smluvni strany svjrm podpisem stvrzuji, fie tento dodatek Zvléétni smlouvy byl uzavfen podle

jejich svobodné vflle a fie souhlasi s jeho obsahem.

V Hézlové dne 11.8.2015 V Plzni dne 14.8.2015




