Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dodávání produktů VZP ČR č.: OÚC - 6 - 2010
uzavřené podle § 269 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů dne 7. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2011
(dále jen „Předmětná smlouva“)

Smluvní strany:
1.

2.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
IČO: 41197518
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 30007-22225-884/0600
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „VZP ČR“)
a
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
se sídlem: Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava
kterou zastupuje: Ing. Lubomír Káňa, ředitel
IČO: 47673036
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-5540050247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV,
vložka 554
(dále jen „Zaměstnanecká pojišťovna“)

Článek I.
V souladu s ustanovením Článku VII, odst. 3 Předmětné smlouvy se Smluvní strany dohodly
na tomto Dodatku č. 2, který Předmětnou smlouvu mění a doplňuje následovně:
1. Čl. III. odst. 1 se rozšiřuje o tyto nové body:
i) DVYKON
j) JDG4_MKN
k) ODBORN
l) TYPSUB
2. V Příloze č. 1 Předmětné smlouvy se stávající tabulky č. 1 a 2 ruší a nahrazují se novými
tabulkami č. 1 a 2 v aktuální podobě podle přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.
1. Ostatní ustanovení Předmětné smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena,
zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je účinný od 1. 6. 2015
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž VZP ČR obdrží dva stejnopisy
a Zaměstnanecká pojišťovna obdrží jeden stejnopis. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.
2 jsou přílohy č. 1 a 2.
4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 2 řádně přečetly a svůj souhlas
s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Ostravě dne:

Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky

Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna

……………………………………..
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel

……………………………….
Ing. Lubomír Káňa
ředitel

