
D o d a t e k 5. 3
ke Smlouvé 6. 94101000

0 poskytovéni a fihradé zdravotni péée osobém poji§ténym u P0ji§t’ovny VZP, a.s.

Smluvni stranv:

Poji§t’ovna VZP, a.s.
se sidlem:
zastoupené:

IC‘:
DIC:
bankovni spojeni:
él'slo fiétu:

Lazarské 1718/3, 110 00 Praha 1
Robertem Kare§em, pfcdsedou pf'edstavenstva a lng. Halinou Trskovou,
mistopfedsedkym' pfedstavenstva
27116913
CZ27116913
C‘SOB, a.s., Na Pfikopé 854/14. 115 20 Praha 1

zapsané v obchodnim rej stfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B. vloika 9100
(déle jen ,,PVZP“ nebo .,Poji§t‘ovna“) na strané jedné

a

Vsetinské nemocnice a.s.
se sidlem:
zastoupené:

IC:
ICZ:
bankovni spojeni:
éislo fiétu:

Nemocniéni 955, 755 01 Vsetl'n
Ing. Martin Pavlica, MI IA, pf‘edseda pfedstavenstva
Ing. Véra Prouskové, MBA, élen pfedstavenstva
MUDr. Martin Metelka, MBA, élen pfedstavenstva
26871068
94101000, 94112000. 94113000
Komeréni banka, a.s.

zapsané v obchodnim rcjstf‘iku a vedcném Krajskym soudem V Brné odd1’1 B. vloika 4830 (déle jen
..Poskytovate1“ nebo ..Poskytovatel zdravotnich sluieb“) na strané druhé

uzaviraji

v souladu se smlouvou 6. 94101000 tento Dodatek:

élfinek 1.

Smluvni strany se dohodly, 26 cena bodoyé hodnoty 2a poskytnutou zdravotni pééi v pfislu§né
odbomosti a VYkonu pro vyée uvedené ICZ éini , a to s L’léinnosti 0d 1.8. 2022. ke stejnému
datu dochézi také o roz§ifeni smlouvy i na ICZ 94112000 a 94113000.



Déle dochézi ke zméné élénku II odst. 1 (1) ve Smlouvé o poskytovém’ pe’ée osobém poji§ténym u
Pojiét'ovny VZP, a.s.

ve vztahu k ochrané osobnich a citlivych fidajfi a v souladu se zékonem é. 110/2019 Sb.,
0 zpracovém' osobnich fidajfi a nafizenim Evropske’ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané
fyzickSIch osob v souvislosti se zpracovénim osobnich L’ldajfi a o volném pohybu téchto fidajfi a o
zruéeni smérnice 95/46/ES (déle také jako ,,GDPR“) pf‘ijmout takové opatf'eni, aby nemohlo dojit
k neoprévnénému nebo nahodilému pf’istupu k osobnim a citlivym fidajfim, k jejich zméné, zniéem’
éi ztrété, neoprévnénym pfenosfim, k jejich jinérnu neopre’wnénému zpracovém’, jakoi ikjine'mu
zneuiiti téchto fidajfi,

._
1

Clének II.

Tento Dodatek se stévé nedl’lnou souéésti Smlouw.
Platnosti nabjlvé dnem podpisu zéstupci obou smluvnich stran a fiéinnosti 0d 1.8.2022.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.
Smluvni strany stvrzuji, ie tento dodatek by] uzavf'en podle jejich svobodné vfile, a ie
souhlasi s jeho obsahem.

za zdravotnické zaf‘l'zeni

V Praze dne 11.7.2022

za Pojiét‘ovnu VZP. a.s.
Robert Kareé.

pf'edseda pfedstavenstva

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

za bji§f VZP, a.s.
Ing. Halina Trskové

mistopfedsedkyné pf'edstavenstva




