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Rámcová smlouva o prodeji zdravotnických prostředků 

 
Smluvní strany: 
 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01 
zastoupena: Ing. Darinou Ulmanovou, MBA 
IČO: 46354182   
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7541 
 

dále jen „ZP ŠKODA“ nebo „prodávající / kupující“ 
 

a 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
se sídlem:  Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Kabátkem, ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 
IČO: 41197518   
zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky  
dále jen „VZP“ nebo „ kupující / prodávající“ 
 

u z a v í r a j í 
 
 

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 89/2012 Sb.) tuto Rámcovou smlouvu o prodeji zdravotnických prostředků (dále jen „Smlouva“). 
 
 
 

I. Účel Smlouvy 
 

Účelem Smlouvy je úprava změny vlastnického práva ke zdravotnickým prostředkům předepsaným na poukaz, 
které byly vypůjčeny Pojištěncům na základě Smlouvy o výpůjčce, v případech, kdy se tito Pojištěnci v době 
účinnosti Smlouvy o výpůjčce stali registrovanými Pojištěnci druhé smluvní strany, a tím zabezpečení zachování 
kontinuity v užívání zdravotnických prostředků Pojištěncem a zajištění co nejvyšší míry efektivity při cirkulaci 
vypůjčovaných zdravotnických prostředků u obou smluvních partnerů. 
 

 

II. Definice pojmů 
 
Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

 Pojištěncem osoba registrovaná ke dni uzavření Smlouvy o výpůjčce zdravotnického prostředku u jedné ze 
smluvních stran jako její pojištěnec a současně osoba, která se na základě přeregistrace stala pojištěncem 
druhé smluvní strany; 

 Úhradovým katalogem Úhradový katalog VZP – ZP, Číselník VZP – ZP (Poukaz), tj. přehled zdravotnických 
prostředků VZP ČR využívaný při realizaci úhrad zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění; 

 Číselníkem Číselník zdravotnických prostředků Svazu zdravotních pojišťoven ČR, tj. přehled zdravotnických 
prostředků Svazu zdravotních pojišťoven ČR využívaný při realizaci úhrad zdravotnických prostředků hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění; 

 ZP-R zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz, který je ke dni prvního vypůjčení uveden v Úhradovém 
katalogu a Číselníku, označen písmenem „R“ a vypůjčen v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 zákona 
č. 48/1997 Sb. Pojištěnci na základě účinné Smlouvy o výpůjčce. Pokud bylo na základě Smlouvy o výpůjčce 
vypůjčeno více ZP-R, tvoří předmět koupě souhrn těchto ZP-R. Změní-li se Úhradový katalog nebo Číselník tak, 
že zdravotnický prostředek od data prvního vydání k okamžiku změny zdravotní pojišťovny Pojištěncem již 
není ZP-R, hledí se na tento zdravotnický prostředek jako na ZP-R minimálně do konce jeho užitné doby (UDO). 
Prvním vydáním se rozumí okamžik vypůjčení nového ZP-R jakémukoliv pojištěnci prodávajícího (prvnímu 
vypůjčiteli). 

 Smlouvou o výpůjčce smlouva o výpůjčce uzavřená mezi Pojištěncem a VoZP nebo VZP, na jejímž základě byl 
Pojištěnci (Vypůjčiteli) zapůjčen ZP-R, který je předmětem koupě této Smlouvy specifikovaný čl. IV této 
Smlouvy. 
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III. Předmět Smlouvy 
 
Předmětem Smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany řídit 
při uzavírání a realizaci dílčích kupních smluv, na jejichž základě se prodávající zavazuje prodat ZP-R kupujícímu a 
kupující se zavazuje tento ZP-R koupit a zaplatit za něj kupní cenu dle čl. VI. této Smlouvy, a to stane-li se Pojištěnec 
prodávajícího Pojištěncem kupujícího v době účinnosti Smlouvy o výpůjčce, kterou prodávající vypůjčil Pojištěnci 
ZP-R a smluvní strany se nedohodnou jinak, a to vše za podmínek definovaných touto Smlouvou. 

 
 

IV. Postup při převodu ZP-R 
 

1. Stane-li se Pojištěnec prodávajícího Pojištěncem kupujícího v době, kdy má prodávajícím zapůjčen ZP-R 
a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se prodávající uzavřít s kupujícím kupní smlouvu a prodat 

předmětný ZP-R  kupujícímu. Kupující se zavazuje koupit tento ZP-R při splnění podmínek stanovených touto 

Smlouvou. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že převod vlastnického práva k ZP-R budou řešit neprodleně a bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozví, že nastala situace předpokládaná v čl. IV. odst. 1. 

 
3. Smluvní strana, která obdrží návrh druhé smluvní strany k převodu vlastnického práva k ZP-R, se zavazuje 

vyjádřit se k tomuto návrhu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od jeho obdržení. 
V případě, že kterákoliv ze smluvních stran nebude mít z vážných důvodů zájem o převod vlastnického práva 
k ZP-R a smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 1 dohodnou, že nebude postupováno dle této smlouvy, 
vlastník ZP-R (potenciální prodávající) se zavazuje ponechat Pojištěnci předmětný ZP-R alespoň do té doby, než 
bude zdravotní pojišťovnou, kterou je Pojištěnec nově registrován (potenciální kupující), vybaven adekvátním 
zdravotnickým prostředkem, popřípadě do okamžiku, kdy bude Pojištěnec vyrozuměn o tom, že příslušným 
zdravotnickým prostředkem vybaven nebude, nejdéle však po dobu tří měsíců od uzavření dohody, že nebude 
postupováno dle této smlouvy, nebo do doby tří měsíců od marného uplynutí lhůty uvedené v první větě 
tohoto odstavce. Zdravotní pojišťovna, u které je takový Pojištěnec nově registrován (potenciální kupující) 
bude druhou smluvní stranu bez zbytečného prodlení písemně informovat o tom, jakým způsobem a v jakém 
termínu bude Pojištěnec zabezpečen odpovídajícím zdravotnickým prostředkem, a následně i o tom, že byl 
Pojištěnec adekvátním zdravotnickým prostředkem skutečně vybaven, a to bezodkladně po tomto vybavení. 

 
4. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení informace o přeregistrování Pojištěnce zaslat 

kupujícímu následující dokumenty: 
a. kopie poukazu, na základě kterého byl ZP-R Pojištěnci vypůjčen; 
b. kopie poukazu, na jehož základě byl ZP-R poprvé vypůjčen nebo kopie smlouvy o první výpůjčce ZP-R, 

jestliže byl ZP-R Pojištěnci vypůjčen jako tzv. repasovaný (opakovaně vydaný) zdravotnický prostředek; 
c. kopie Smlouvy o výpůjčce uzavřené s Pojištěncem s přesným označením ZP-R (název, kód dle číselníku VZP-

ZP/SZP ČR, výrobní číslo - je-li evidováno) a datum jeho vydání Pojištěnci, pokud nebude v oprávněných 
případech a s ohledem na zájmy Pojištěnce i obou smluvních stran oběma smluvními stranami dohodnuto 
předání tohoto dokladu jako originálu; 

d. jedná-li se o změnu vlastnického práva k ZP-R, jehož kupní cena je nejvýše 50.000 Kč, daňový doklad, který 
bude obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo pojištěnce, přesné označení jemu vypůjčeného ZP-R a cenu 
stanovenou postupem dle čl. VI. Smlouvy;   

e. návrh kupní smlouvy dle článku IV. odst. 7 Smlouvy, jedná-li se o změnu vlastnického práva k ZP-R, jehož 
kupní cena je vyšší než 50.000 Kč. 

 
Smluvní strany se zavazují, že v případě, že u některé z nich v budoucnu vznikne potřeba k předmětnému ZP-R 
předložit originální doklad (např. z důvodu požadavku kontrolního orgánu nebo při potřebě doložit některé 
skutečnosti u soudu), poskytnou si vzájemně veškerou součinnost, kterou je po nich možno spravedlivě 
požadovat, zejména si vzájemně zapůjčí potřebné doklady, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že 
k převodu vlastnického práva k předmětnému ZP-R nedojde, smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí 
veškerou dokumentaci týkající se předmětného ZP-R, kterou si v souvislosti s návrhem na převod vlastnického 
práva dříve zaslaly. 
 

 

5. Kupující je oprávněn, pakliže svůj požadavek odůvodní, si od prodávajícího ve výjimečných případech dále 
vyžádat následující informace (kopie dokladů): 
a. přehled servisních zákroků vykonaných na ZP-R; 
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b. lékařské zprávy, popřípadě žádanku, popřípadě formulář pro schválení elektrického vozíku, na jejichž 
základě revizní lékař prodávajícího ZP-R schválil. 

 

6. V případě převodu vlastnického práva k ZP-R, jehož kupní cena je nejvýše 50.000,- Kč, je kupní smlouva uzavřena 
po řádném doručení podkladů dle odst. 4 písm. a. – d. tohoto článku, a to okamžikem uhrazení kupní ceny dle 
faktury (daňového dokladu) dle odst. 4 písm. d. Uhrazením kupní ceny je okamžik připsání kupní ceny na účet 
prodávajícího. 
 

7. V případě změny vlastnického práva k ZP-R, jehož kupní cena je vyšší než 50.000,- Kč, je kupní smlouva 
uzavřena, za podmínky doručení podkladů dle odst. 4 písm. a. – c. a e. tohoto článku, akceptací písemného 
návrhu kupní smlouvy dle závazného vzoru (Příloha č. 1 Smlouvy), zaslaného oprávněnou osobou prodávajícího 
oprávněné osobě kupujícího. Kupující zašle prodávajícímu akceptovaný návrh kupní smlouvy ve lhůtě 10 dnů od 
okamžiku akceptace. Prodávající se zavazuje vystavit a doručit kupujícímu fakturu (daňový doklad) ve lhůtě 15 
dnů od obdržení akceptované kupní smlouvy. 

 
 

V. Předmět koupě  
 

Předmětem koupě je ZP-R , který je vypůjčen příslušnému Pojištěnci Smlouvou o výpůjčce, jehož specifikace vyplývá 
z dokladů dle čl. IV. odst. 4 a bude uvedena na faktuře (daňovém dokladu) dle čl. IV. písm. d. této smlouvy resp. 
v kupní smlouvě uzavřené dle čl. IV. odst. 7.  
 
 

VI. Kupní cena 
 

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu ZP-R vypočtenou jako zůstatkovou hodnotu podle následujícího 
vzorce: 

UDO

SDPUDO
MAXZH


 *   

přičemž: 

 ZH je zůstatková hodnota; 
 

 MAX je skutečná úhrada daného ZP-R dle Úhradového katalogu/Číselníku SZP ČR platná v den vypůjčení 
ZP-R prvnímu vypůjčiteli; 

 

 UDO je:   
a) užitná doba v měsících dle Úhradového katalogu a Číselníku SZP ČR, nebo 
b) doba od data vypůjčení ZP-R prvnímu vypůjčiteli do doby, kterou na písemném dokumentu (prohlášení 

o prodloužení užitné doby, popř. smlouva o výpůjčce s vyznačenou dobou použitelnosti) stvrdí výrobce 
nebo dovozce;  

a to podle toho, která ze dvou variant a) či b) je delší; 
 

 SDP je skutečná doba používání ZP-R od data vypůjčení ZP-R prvnímu vypůjčiteli do data předcházejícímu 
dni přestupu Pojištěnce od prodávajícího ke kupujícímu; počítá se v kalendářních měsících, přičemž se 
zohledňují pouze celé měsíce (je-li prvnímu vypůjčiteli ZP-R vypůjčen 1. – 14. den v měsíci, tento měsíc je 
do SDP započítán, je-li prvnímu vypůjčiteli ZP-R vypůjčen 15. – 31. den v měsíci, tento měsíc se do SDP 
nezapočítává). 

 
 

VII. Splatnost a nabytí vlastnického práva 
 

1. Kupní cena, v případě převodu ZP-R dle čl. IV. odst. 6, je splatná do 60 dnů od doručení faktury (daňového 
dokladu). Kupní cena v případě převodu ZP-R dle čl. IV. odst. 7 je splatná do 60 dnů od doručení faktury 
(daňového dokladu), nejdříve však okamžikem uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv, podléhá-li povinnosti 
uveřejnění. 
 

2. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny více než 30 dní, má prodávající právo od kupní smlouvy 
odstoupit. 

 

3. Vlastnické právo přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením se rozumí připsání 
kupní ceny na účet prodávajícího. Spolu s přechodem vlastnického práva přechází rovněž nebezpečí škody na 
věci včetně veškerých práv a povinností vztahujících se k předmětnému ZP-R.  
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VIII. Uveřejnění Smlouvy 
 

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto Smlouvu a kupní smlouvy dle čl. IV. odst. 
7 Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb."), a to včetně všech případných dohod, 
kterými se tato Smlouva či kupní smlouvy dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. 
Uveřejněním Smlouvy a kupních smluv dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy dle tohoto článku se rozumí vložení 
elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy a kupní smlouvy dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb. do registru smluv. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva a kupní smlouvy dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy neobsahují jejich 
obchodní tajemství a v tomto ohledu mohou být uveřejněny v plném znění. Znečitelnění údajů z jiných důvodů 
než je ochrana obchodního tajemství bude provedeno v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a právními 
předpisy s tímto zákonem souvisejícími.  
 

3. Smluvní strany se dále zavazují: 
a. dohodnout se na jednotném způsobu vyplňování metadat Smlouvy a kupních smluv dle čl. IV. odst. 7 

Smlouvy; 
b. informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoli dalších podáních učiněných vůči registru smluv z vlastní 

iniciativy nebo k výzvě správce registru smluv či vůči dalším subjektům státní správy v souvislosti se 
zveřejněním kupní smlouvy uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy v registru smluv před učiněním 
takového podání; 

c. dodržovat tímto článkem zakotvené postupy související se zveřejněním kupní smlouvy uzavřené na 
základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy v registru smluv i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se 
kupní smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit. 

 
4. VZP se zavazuje zabezpečit uveřejnění této Smlouvy v registru smluv po znečitelnění údajů, které mají být 

vyloučeny ze zveřejnění, do 5 pracovních dnů od jejího uzavření.  
 

5. Prodávající se zavazuje zabezpečit uveřejnění kupní smlouvy uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy 
v registru smluv po znečitelnění údajů, které mají být vyloučeny ze zveřejnění, nejpozději do 15 dnů od 
uzavření Smlouvy; 
 

6. Kupující se zavazuje: 
a. v případě nesplnění povinnosti prodávajícím dle odstavce 5. tohoto článku zveřejnit kupní smlouvy 

uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy v registru smluv po znečitelnění údajů, které mají být 
vyloučeny ze zveřejnění tak, aby byla zachována lhůta dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 
  

b. bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od obdržení notifikace správce registru o uveřejnění Smlouvy a 
kupní smlouvy uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy, provést kontrolu řádného uveřejnění a 
v případě zjištění nesouladu prodávajícího ihned informovat. Obdobně je povinen postupovat i 
prodávající, pokud dojde ke zveřejnění kupní smlouvy uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy 
kupujícím. 

 
 

IX. Ostatní ujednání 
 

Závazek touto Smlouvou a kupní smlouvy uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy neupravený se řídí platnými a 
účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 268/2014 Sb.“) 

 

X. Osoby pověřené k uzavírání kupních smluv a kontaktní údaje 
 
1. Osoba oprávněná za ZPŠ uzavírat kupní smlouvy uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy: 

Jana Borovičková, referent zdravotního odboru ZPŠ,
 

mailto:jana.borovickova@zpskoda.cz
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2. Osoby oprávněné za VZP uzavírat kupní smlouvy uzavřené na základě čl. IV. odst. 7 Smlouvy jsou uvedeny v 
Příloze č. 2 této Smlouvy. 
 

3. E-mailové zprávy související s plněním čl. IV. odst. 6 a 7 této smlouvy budou smluvními stranami zasílány: 
a. na adresu zpskoda@zpskoda.cz, pokud jsou určeny pro ZP ŠKODA, 
b. na adresy uvedené v příloze č. 2 Smlouvy pokud jsou určeny pro VZP. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že změnu osoby pověřené k uzavírání kupních smluv dle odst. 1. a 2. tohoto článku a 

změnu kontaktních údajů dle odst. 3 tohoto článku provedou bez zbytečného prodlení notifikací této změny 
písemným oznámením (postačuje forma e-mailové komunikace). 

 
 

XI. Doba trvání Smlouvy a způsoby jejího ukončení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu; výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  

 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku, 
podepsaného na znamení souhlasu oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových zpráv, nestanoví-li Smlouva jinak.  

3. Veškerá praxe stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Strany se nebudou dovolávat 
zvyklostí a praxe stran, které z této smlouvy výslovně nevyplývají. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Nedílnou součástí 
Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Vzor Kupní smlouvy 

Příloha č. 2 - Osoby pověřené za VZP a kontaktní údaje  

 

 
 

 

V Mladé Boleslavi dne:12. 12. 2019 

 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
Ing. Darina Ulmanová, MBA 

ředitelka ZPŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 14. 1. 2020 
 
 
 
 
 

 
...................................................  

Ing. Zdeněk Kabátek 
ředitel VZP 
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Příloha č. 1  
Kupní smlouva č. … 

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o prodeji zdravotnických prostředků 

Smluvní strany: 

XX 

se sídlem XX 

IČO: XX 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem XX 

zastoupena pověřeným zaměstnancem: XX 

a  

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 

se sídlem Orlická 2020/4, Vinohrady 130 00 Praha 3   

IČO: 41197518 

zastoupena: pověřeným zaměstnancem: …..   

dále jen „kupující“ na straně druhé 

 

I. 

1. Prodávající i kupující jsou zdravotními pojišťovnami. Prodávající v minulosti zapůjčil svému Pojištěnci následující 
zdravotnické prostředky:  

KOD NAZ DOP 

   

   

   

   

   

2. Protože Pojištěnec, kterému byly zdravotnické prostředky zapůjčeny Smlouvou o výpůjčce, se v době účinnosti 
Smlouvy o výpůjčce zaregistroval jako Pojištěnec druhé smluvní strany (kupujícího), mají smluvní strany zájem 
rovněž na převedení vlastnického práva k výše uvedeným zdravotnickým prostředkům z prodávajícího na 
kupujícího.  

3. Kupující obdržel od prodávajícího dokumenty nezbytné k převodu vlastnického práva ke zdravotnickým 
prostředkům dle čl. IV. odst. 4 písm. a., b., c. a e. Rámcové smlouvy o prodeji zdravotnických prostředků, včetně 
údajů o aktuálním stavu zapůjčených zdravotnických prostředků a osobě Pojištěnce, kterému byly zapůjčeny.  
 

II. 
1. Prodávající tímto kupujícímu prodává výše uvedené zdravotnické prostředky za celkovou zůstatkovou cenu ve 

výši … Kč. Kupující tyto zdravotnické prostředky od prodávajícího kupuje a zavazuje se uhradit prodávajícímu 
uvedenou kupní cenu. Prodávající a kupující jsou srozuměni a souhlasí s tím, že prodávané zdravotnické 
prostředky jsou ke dni uzavření kupní smlouvy v držení Pojištěnce, který uzavřel s prodávajícím Smlouvu o 
výpůjčce.  

2. Ostatní obchodní podmínky včetně okamžiku převodu vlastnického práva a splatnosti kupní ceny jsou uvedeny 
v Rámcové smlouvě o prodeji zdravotnických prostředků uzavřené mezi smluvními stranami dne …. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 

 
V Praze dne …  
 
Za prodávajícího  Za kupujícího 
 
 
jméno, příjmení a funkce jméno, příjmení a funkce 
 



Logo druhé zdravotní pojišťovny   
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Příloha č. 2 

Osoby pověřené za VZP k uzavírání dílčích kupních smluv a kontaktní údaje: 

 Regionální pobočka (RP) Praha:  
Osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy dle článku IV. odst. 7 rámcové smlouvy: 

Kontaktní osobou ve věci plnění článku IV. odst. 6 a 7 a plnění článku VIII. rámcové smlouvy: 

 

 E-mail pro účely notifikace správcem registru smluv: 

 

 Regionální pobočka (RP) Brno:  
Osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy dle článku IV. odst. 7 rámcové smlouvy: 

Kontaktní osobou ve věci plnění článku IV. odst. 6 a 7 a plnění článku VIII. rámcové smlouvy: 

 

 E-mail pro účely notifikace správcem registru smluv: 

 

 Regionální pobočka (RP) Ostrava:  
Osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy dle článku IV. odst. 7 rámcové smlouvy: 

 

Kontaktní osobou ve věci plnění článku IV. odst. 6 a 7 a plnění článku VIII. rámcové smlouvy: 

E-mail pro účely notifikace správcem registru smluv: 

  

 Regionální pobočka (RP) Hradec Králové:  
Osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy dle článku IV. odst. 7 rámcové smlouvy: 

Kontaktní osobou ve věci plnění článku IV. odst. 6 a 7 a plnění článku VIII. rámcové smlouvy: 

mailto:anne.blazkova@vzp.cz
mailto:olga.vanickova@vzp.cz
mailto:olga.vanickova@vzp.cz
mailto:michal.novotny@vzp.cz
mailto:jana.blazkova@vzp.cz
mailto:jana.blazkova@vzp.cz
mailto:michal.vojacek@vzp.cz
mailto:denisa.kokrdova@vzp.cz
mailto:denisa.kokrdova@vzp.cz
mailto:marie.noskova@vzp.cz
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 E-mail pro účely notifikace správcem registru smluv:

 

 Regionální pobočka (RP) Plzeň:  
Osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy dle článku IV. odst. 7 rámcové smlouvy: 

Kontaktní osobou ve věci plnění článku IV. odst. 6 a 7 a plnění článku VIII. rámcové smlouvy: 

 

 E-mail pro účely notifikace správcem registru smluv: 

 

 Regionální pobočka (RP) Ústí nad Labem:  
Osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy dle článku IV. odst. 7 rámcové smlouvy: 

Kontaktní osobou ve věci plnění článku IV. odst. 6 a 7 a plnění článku VIII. rámcové smlouvy: 

 

E-mail pro účely notifikace správcem registru smluv:

 

 

mailto:lenka.svorcova@vzp.cz
mailto:lenka.siroka@vzp.cz
mailto:krista.krenkelova@vzp.cz
mailto:hana.bobkova@vzp.cz
mailto:renata.cajthamlova@vzp.cz
mailto:petra.moravkova2@vzp.cz
mailto:martin.sloup@vzp.cz
mailto:ilona.engelova@vzp.cz
mailto:blanka.vajrychova@vzp.cz



