
 

 

D o d a t e k   č. 3 

ke Zvláštní smlouvě č. 4K41W002 ze dne 29.12.2014 

(dále jen „smlouva“) 

(ošetřovatelská péče – zařízení pobytových sociálních služeb) 

uzavřené mezi 

Poskytovatelem 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“) 

Smluvní strany se dohodly na možnosti sjednávání přílohy č. 2 smlouvy - Pracoviště týmu pro 

ošetřovatelskou péči v Pobytovém zařízení, v elektronické podobě, opatřené elektronickými podpisy 

osob, oprávněných jednat za smluvní strany, uložené na nepřepisovatelném záznamovém médiu, 

tvořícím přílohu tohoto dodatku smlouvy, podepsaném zástupci obou smluvních stran. 

Článek I. 

1. Ve vazbě na věcné, technické a personální vybavení Pobytového zařízení a dostupnost 

ošetřovatelské péče pro pojištěnce upřesnily smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě rozsah 

ošetřovatelské péče poskytované pojištěncům.  

2. Smluvními stranami dohodnutý rozsah poskytované ošetřovatelské péče a stav věcného, 

technického a personálního vybavení Pobytového zařízení je uveden v elektronickém formuláři 

EP2 typu Z (příloha č. 2 smlouvy) dle tohoto dodatku a vyjadřuje stav ke dni účinnosti tohoto 

dodatku. 

3. Pobytové zařízení odpovídá za dodržování normativů věcného, technického a personálního 

vybavení, stanovených příslušnými právními předpisy a smlouvou. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny a doplňky přílohy č. 2 smlouvy budou prováděny 

prostřednictvím příslušného formuláře přílohy č. 2 smlouvy, opatřeného elektronickým podpisem 

osoby oprávněné jednat za navrhovatele a předaného druhé smluvní straně, která v případě 

souhlasu připojí elektronický podpis osoby oprávněné za ni jednat a zašle navrhující straně 

formulář ve lhůtě do 30 dnů zpět. O případném nesouhlasu druhá smluvní strana informuje 

navrhovatele ve stejné lhůtě. Tím není dotčena povinnost Pobytového zařízení postupovat podle čl. 

VIII, odst. 2 smlouvy.   
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D 0 d a t e k E. 3

ke Zvlé§tni smlouvé E. 4K41W002 ze dne 29.12.2014

(dzile jen ,,smlouva“)

(oéetfovatelské péée
—

zafizeni pobytovych sociélnich sluieb)

uzavfené mezi

Poskytovatelem pobytovych socizilnich sluieb:

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

sidlo: Hazlov, éést Skalka u Hazlova, PSC 351 32

kterého zastupuje: Daniel Lindenberg funkce: reditel

I(':0: 71175318 Iéz: 41257000

(déle jen ,,P0bytoVé za1"‘izeni“)

a

V§eobecn0u zdravotni poji§t’ovn0u Ceské republiky

sidlo: Orlické 4/2020, 130 00 Praha 3

I(':o: 41197518

kterou zastupuje: Ing. Krista Krenkelové

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

poboéka pro Jihoéesky, Karlovarskjl a P1zer'1sk§'I kraj

doruéovaci adresa: Regionzilni poboéka VZP CR Plzefi

Karlovy Vary, Dr. Janatky 2, PSC 360 21

(déle jen ,,Poji§t’0Vna“

Smluvni strany se dohodly na moinosti sjednévéni prilohy 6. 2 srnlouvy
—

Pracoviété t3'Imu pro

oéetfovatelskou pééi V Pobytovém zarizeni, V elektronické podobé, opatfené elektronickymi podpisy

osob, oprévnénjlch jednat za smluvni strany, uloiené na nepfepisovatelném zéznamovém médiu,

tvoricim prilohu tohoto dodatku smlouvy, podepsaném zélstupci obou smluvnich stran.

élzinek I.

. Ve Vazbé na Vécné, technické a personélni Vybaveni Pobytového zafizeni a dostupnost

o§etroVatelské péée pro poji§ténce upresnily smluvni strany timto dodatkem ke smlouvé rozsah

o§etroVatelské péée poskytované pojiéténcfim.

. Smluvnirni stranarni dohodnuty rozsah poskytované oéetrovatelské péée a stav Vécného,

technického a personélniho Vybaveni Pobytového zafizeni je uveden V elektronickém formuléri

EP2 typu Z (priloha 6. 2 srnlouvy) dle tohoto dodatku a Vyjadfuje stav ke dni fiéinnosti tohoto

dodatku.

. Pobytové zafizeni odpovidé za dodrioveini normativfi Vécného, technického a personélniho

Vybaveni, stanovenych pfisluénjlmi prévnimi pfedpisy a srnlouvou.

. Smluvni strany se dohodly, ie Ve§keré zmény a doplfiky pfilohy 6. 2 smlouvy budou provédény

prostfednictvim pfis1u§ného forrnulére pfilohy 6. 2 smlouvy, opatfeného elektronickjlm podpisem

osoby opréwnéné jednat za navrhovatele a pfedaného druhé smluvni strané, které Vpfipadé

souhlasu pripoji elektroniclq? podpis osoby oprévnéné za ni jednat a zaéle navrhujici strané

formulér Ve lhflté do 30 dn1°1 zpét. O pfipadném nesouhlasu druhé smluvni strana informuje

navrhovatele Ve stejné lhfité. Tim neni dotéena povinnost Pobytového zafizeni postupovat podle 61.

VIII, odst. 2 smlouvy.
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5. Změny ve  formuláři budou prováděny výměnou dosavadního formuláře za nový s tím, že v části 

„Speciální smluvní ujednání“ bude v novém formuláři uvedeno, který formulář nahrazuje a s jakým 

datem účinnosti. 

Článek II. 

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

2. Platnosti nabývá dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti od 1. 2. 2015. 

3. Dodatek se uzavírá na dobu platnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

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

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné 

vůle a že souhlasí s jeho obsahem. 

 

V Házlově 20.2.2015 

 

V Plzni dne 25.2.2015 

 

5. Zmény Ve formuléfi budou provédény vjiménou dosavadniho formuléfe za novy s tim, ie V éésti

,,Speci2'11ni smluvni uj ednéni“ bude V novém forrnuléfi uvedeno, ktery fonnuléf nahrazuje a s jakym

datem fiéinnosti.

(':1ének II.

Tento dodatek se stévé nedilnou souéésti smlouvy.

Platnosti nabyvai dnem podpisu zéstupci obou smluvnich stran a 1'1(':innosti od 1. 2. 2015.

Dodatek se uzaviré na dobu platnosti smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

:'>.‘*°!\’.*“ Dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii jedno vyhotoveni.

Smluvni strany svjlm podpisem stvrzuji, is tento dodatek smlouvy byl uzavfen podle jej ich svobodné

vfile a is souhlasi s jeho obsahem.

V Hézlové 20.2.2015 V Plzni dne 25.2.2015




