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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o vydávání a provádění cirkulace zdravotnických prostředků 

č. 4B72O064 ze dne 30.9.2014 (dále jen „Smlouva“)  
 

(dále jen „Dodatek“)  
 

uzavřené mezi smluvními stranami: 
 

 

Saegeling Medizintechnik, s.r.o. 

 Brno 

Ulice, č.p., PSČ: Řípská 1153/20a, 627 00 

Zápis v obchodním rejstříku: 

 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 40683, dne 24. září 2001 

 

Zastoupený:  

(jméno, funkce) 

Ing. Leona Běhanová 

jednatel společnosti 

IČO: 26259311 

IČZ: 72 996 929 

Bankovní spojení (název banky) 

číslo účtu/kód banky:   

(dále jen „Dodavatel“) na straně jedné 

a 

 

 (dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé 
 
 
 
 
 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Sídlo:  Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČO:  41197518 

Regionální pobočka Brno pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

Zastoupená:  

(jméno a funkce) 

Ing. Svatava Šlajchrtová, ředitelka Odboru zdravotní péče, 

Regionální pobočky Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a 

Kraj Vysočina 

Doručovací adresa (obec):   Jihlava 

Ulice, č.p., PSČ: Bratří Čapků 18, PSČ 586 01 

tel.:952 236 111 fax:542 221 431 e-mail:informace72@vzp.cz 

Bankovní spojení (název banky) 

číslo účtu/kód banky: 

ČNB 

1114007651/0710 
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Článek I. 
Změna smlouvy 

V souladu s ustanovením Článku XVII. odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, 
kterým se Smlouva mění následovně: 

1. Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ č. 4B72O064 o vydávání, koupi a provádění cirkulace 
zdravotnických prostředků se nahrazuje Přílohou č. 1 , která je přílohou tohoto Dodatku. 

 
 

Článek II. 
Zveřejnění Smlouvy 

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit  
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek včetně všech případných 
dohod, kterými se tento Dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním Dodatku dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. (5) zákona registru smluv do registru smluv. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy, že stejná zákonná povinnost se týká všech dalších 
smluvních ujednání mezi Smluvními stranami, která byla uzavřena od 1. 7. 2016 dále.  

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv Pojišťovna. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění 

Dodatku bude zaslána Dodavateli na e-mailovou adresu  Dodavatel je povinen 

zkontrolovat, že tento Dodatek včetně všech příloh a metadat byl řádně v registru smluv 

uveřejněn. V případě, že Dodavatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen 

neprodleně o nich písemně informovat Pojišťovnu. Postup uvedený v tomto odstavci se Smluvní 

strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tento 

Dodatek, jakož i jím měněná smlouva, budou případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit. 

 
Článek III. 

1. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti 
v nezměněném znění. 

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu poslední 
smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

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 Smlouvy byl uzavřen podle jejich 
svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem. 

 
  
V Brně dne 20.4.2017 V Jihlavě dne 27.4.2017 
  

  
  

 
 
 

 
 
 
 
________________________________________________ 

 
 
 
 
____________________________________________ 

za Dodavatele za Pojišťovnu 
Ing. Leona Běhanová 
jednatel společnosti 

Ing. Svatava Šlajchrtová 
ředitelka Odboru zdravotní péče Regionální 
pobočky Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a 
Kraj Vysočina 
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P Ř Í L O H A  č .  1  

ke Smlouvě č 4B72O064 o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických 

prostředků 

Sortiment zdravotnických prostředků dodávaný / půjčovaný Dodavatelem  

Saegeling Medizintechnik, s.r.o. 

Skupina           (označení dle Číselníku Poj. – Zdravotnické prostředky)/výrobce 

10 Pomůcky respirační a inhalační 

  

Přístrojová technika: 



 

 

Stránka 4 z 4 
 

   
     

 

     

   

 

    

Tato Příloha č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem 1.5.2017.  

 

V Brně dne 20.4.2017 V Jihlavě dne 27.4.2017 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
Za Dodavatele  

Ing. Leona   B ě h a n o v á 
jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 

……...................................................... 
Za Pojišťovnu  

Ing. Svatava   Š  l a j c h r t o v á 
ředitelka  odboru zdravotní péče RP VZP Brno, 
pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

 




