
DODATEK č. 1

k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ o PŘEFAKTURACI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
(dále jen „dodatek“)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 161/11, 703 OO Ostrava-Vítkovice

IČO:47672234

DIČ: není plátce DPH

zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel

zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545
(dálejen nebo „ČPZP&quot; nebo „dosavadnízdravotní pojišťovna/ nová zdravotní pojišťovna“)

a

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

IČO: 47114975

Zastoupena: Ing. Markétou Benešovou, ředitelkou odboru zdravotního
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, Vložka 7564
ID datové schránky: p3aaext
(dálejen „VoZP ČR” nebo „dosavadní zdravotní pojišťovna / nová zdravotní pojišťovna”)

(ČPZP a VoZP ČR dále společně jen jako „smluvní strany&quot;, nebo samostatně jako „smluvní strana&quot;)

Preambule

Smluvní strany se tímto dohodly na doplnění Rámcové smlouvy o přefakturaci zdravotnických prostředků,
uzavřené dne 24. 5. 2019 (dále jen „smlouva”) o tento dodatek, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

l.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v rozsahu vyplývajícím z tohoto dodatku následovně:

čl. VII., bod č. 2 se mění a nově znítakto:

2. Osoba oprávněná za ČPZP uzavírat smlouvy o přefakturaci na základě ČI. ll. odst. 5 Smlouvy, tedy
vystavovat návrhy smluv 0 přefakturaci a jejich potvrzení: XXXXX XXXXXXX email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv nebo 1.1.2021, podle toho, co nastane později.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu včetně případných příloh v

Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů, je pověřena ČPZP.

Tento dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byl
uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek.



V Praze, dne 22-01-2021
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