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Dodatek č. 3 
ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče  

v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby   
č. 5Z82W017 ze dne 31.12.2015 (dále jen „Zvláštní smlouva“)  

(odbornost 913 – Pobytové zařízení sociálních služeb) 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

Poskytovatel pobytových sociálních 
služeb: "HVĚZDA z. ú." 

Sídlo (obec):  Zlín - Malenovice 

 Ulice, č.p., PSČ: Masarykova 443,763 02 

 Zápis v obchodním rejstříku: 

· Krajský soud Brno, oddíl U, vložka 22, dne 1.1.2014 

Zastoupený  
(jméno, funkce): 

Bc. Miroslava Kalivodová, ředitelka 

IČ: 70829560 

IČZ: 82 996 019 

 (dále jen „Pobytové zařízení“) na straně jedné 

a 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Sídlo:  Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00 

IČ:  41197518 

Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj 

Zastoupená  
(jméno a funkce):  

Ing. Aleš Zbožínek, MBA, ředitel Regionální pobočky Ostrava, 
pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj 

Doručovací adresa (obec):   Ostrava 

Ulice, č.p., PSČ: Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 

(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé 

Článek I. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Článku I. Dodatku č. 1 ke Zvláštní smlouvě (dále jen 
„Dodatek č. 1“) tak, jak je dále uvedeno v Článku II. tohoto Dodatku a dále na vložení nového Článku II. tak, jak je 
dále uvedeno v Článku III. tohoto Dodatku. Původní čísla Článků II. až IV. Dodatku č. 1 se přečíslují na Články III. 
až V. 

Článek II. 

Článek I. Dodatku č. 1 zní po změně takto: 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada hrazených služeb poskytnutých pojištěncům Pojišťovny v období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bude prováděna způsobem odpovídajícím vyhlášce č. 273/2015 Sb., o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 (dále jen „vyhláška“) 
s výjimkou dohodnutou v souladu s § 17 odst. 5 větou šestou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„ZVZP“), uvedenou v Článku II. tohoto Dodatku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že dohoda uvedená v Článku II. tohoto Dodatku upravuje způsob a výši úhrady 
jiným způsobem, než jak pro výše uvedené období stanoví vyhláška.  

3. Uveřejněním tohoto Dodatku smluvní strany plní svou povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek III. 

Článek II. Dodatku č. 1 zní takto: 

Smluvní strany se dohodly, že koeficient 1,03, uvedený v Příloze č. 1, části B), odst. 2., písm. b) vyhlášky se 
nepoužije a nahrazuje se koeficientem s hodnotou 1,04. Celková výše úhrady za výkony uhrazená Pobytovému 
zařízení Pojišťovnou tak nepřekročí částku, která se vypočte takto: POPZPO x PUROo x 1,04. Ostatní části Přílohy 
č. 1, části B), odst. 2., písm. b) vyhlášky zůstávají beze změn. 

Článek IV. 

1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Zvláštní smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento Dodatek upravuje práva a povinnosti smluvních stran v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

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

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek Zvláštní smlouvy byl uzavřen podle jejich 
svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem. 

  

 




