
Dodatek č. 1
k Rámcové Smlouvě o poskytování přednemocniění neodkladné

péče č. VZ/2021/3/03 ze dne 31.3.2021

Smluvní Strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: c262182137

(dále jen „0bjednatel“)
a

RYCHLÁ, v.0.s.
jejímž jménem jedná pan MUDr. Michal Fabrický, Společník
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 15617
Sídlo: Uherský Brod, Partyzánů 2174, okres Uherské Hradiště, PSČ 688 01
IČ; 26284448
DIČ: (226284448

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřely dne 31.3.2021 Rámcovou Smlouvu O poskytování přednemocniční neodkladné péče
č. VZ/2021/3/03 (dále jen „Smlouva“). Smluvní Strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke
Smlouvě:

I.
S ohledem na objektivní potřebu reagovat na vládním nařízením Stanovené navýšení
platových poměrů Zdravotnických pracovníků Smluvní Strany Sjednaly, že v článku IV.
Smlouvy Se odstavec 1 mění tak, že celé jeho Znění Se nahrazuje následujícím textem:

„1. Cena Za výkon činností .sjednaných touto smlouvou se .sjednává jako součin
skutečného počtu hodin, po které byly tyto činností prováděny, a ceny Za hodinu
výkonu těchto činností

- ve všedních dnech ve výši 5 78,- Kč,
- o Sobotách, nedělích a státních Svátcích ve výší 662,- Kč.

Objednatel Se zavazuje nad rámec Sjednaných hodinových Sazeb dále uhradit
poskytovateli částku odpovídající skutečným odvodům Zaměstnavatele na sociální a
Zdravotní pojištění na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
uzavřených mezi poskytovatelem ajeho Zaměstnanci. “

II.
1. V ostatním se Smlouva nemění.



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem jeho Zveřejnění v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb. Tento dodatek
je písemným potvrzením předchozí ústní dohody Smluvních stran, přičemž součástí této
dohody smluvních Stran je vyjádření vůle, aby ustanovení tohoto dodatku byla aplikována a
dopadala na práva a povinnosti Stran podle Smlouvy ode dne 1.1.2022.

3. Tento dodatek ke Smlouvě byl Sepsán a podepsán Ve dvou vyhotoveních, přičemž
každá Ze Smluvních Stran obdrží po jednom Z nich.

Ve Zlíně dne 7.1.2022

Zdravotnická ranní služba RYCHLÁ,V.0.S. - '
zìçn QìF` ~ MUDr. MıchnıFABRICKÉ MBA,

P øfikngędtëk' _ Partyzánů 21 74 v 'Iz m O; 2"" ® 688 01 UHERSKÝBROD

\_

. "Il 2"'

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Objednatel Poskytovatel
Zdravotnická Záchranná Služba RYCHLÁ, v.o.s.
Zlínského kraj e, přísp. organizace MUDr. Michal Fabrický
JUDr. Josef Valenta Společník
ředitel
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