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0 poskytovéni a I’lhradé zdravotni péée osobém poji§tén5rm u Poji‘ét’ovn3r VZP, a.s.

6. 941 01 000 (daile jen “Smlouva“)

Smluvni stranx:

Pojiét’ovna VZP, a.s.
se sidlem : Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 ~ Hole§ovice,
zastoupené : Robenem Kare§em, MBA, PhD, néméstkem GR pro fisek pojiéténi,

na zékladé povéf'eni
1C : 27116913
DIC : CZZ7116913
bankovm’ spojeni : CSOB a.s. Na Pfikopé 854/14, 115 20 Praha 1
éislo fiétu :
zapsané v obchodnim rej sti‘iku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 9100
((12116 jen ,, PVZP“ nebo ,,Poji§t’ovna“) na strané jedné

a

Vsetinskz’l nemocnice a.s.
se sidlem : Havliékovo nébf'eii 600, 762 75 Zh’n
zastoupené: MUDr. Martinem Metelkou, MBA, pfedsedou pfedstavenstva
adresa ZZ: Nemocniéni 955, 755 32 Vsetin
IC : 26871068
1C2 : 94101000
bankovm' spojem’ : Ceskoslovenské obchodm' banka, a.s.
éislo fiétu :
zapsané v obchodm’m rejstfiku vedeném Krajskim soudem v Brné oddil B, vloika 4830
(déle jen ,,ZZ“ nebo ,,Zdravotnické zai‘izeni“) na strané dtuhé

uzaviraj 1’ p0 vzéjemné dohodé ve smyslu ustanoveni § 262 a 269 odst. 2 obchodm’ho zékoniku
é. 513/1991 8b., ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, a v souladu pfisluéns’rmi obecné zévaznymi prévnimi
pfedpisy upravujicimi poskytovéni a fihradu zdravotni péée a provozovém’ p0ji§fovaci éinnosti niie
uvedeného dne, mésice a roku tuto ’

smlouvu:

élének 1.
Piedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je stanovem’ podminek pro zaji§téni vykonu zdravotni péée
poskytované ze strany ZZ v souvislosti s pojistnymi udélostmi osob pojiéténfrch u PVZP pfi jejich
pobytu na fizeml’ Ceské republiky (déle jen ,, jiéténi“) a jeji fihrady ze soukromého zdravotniho
pojiéténi poji§tén5rch. Déle je pfedmétem smlouvy stanoveni virée a zpfisobu fihrady te'to péée
ze strany PVZP, jakoi i fiprava prévnich vztahfi vznikajicich mezi PVZP a 22 pfi této éinnosti.



a)

‘0)

d)

13)

Clének II.
Préva a povinnosti smluvnich stran

(1) Smluvni strany se zavazuji

pfi poskytovém' a fihradé zdravotni péée dfisledné dodriovat platné znéni pfislu§n§Ich
obecné zévaznch prévnich pfedpisfi a smluvni ujednéni obsaiené v této smlouvé a jejich
pfilohéch,

postupovat pfi poi‘izovéni, pfedévz’mi a vyhodnocovéni dokladfi v souladu s p1atn3’1m
znénim Metodiky pro pofizovéni a pfedéva’mi dokladfi (dale jen ”metodika‘,‘) Pravidel
pro vyhodnocovani dokladu (déle Jen ,,pravidla“) a jednotného datového rozhranl’ (déle Jen
,,datové rozhram'“) vytvéfenymi a vydavanymi Vseobecnou zdravomi pojiét’ovnou Ceské
republiky; pro potreby komunikace mezi smluvm'mi stranami je pro 1’16e ciselného
oznaéem’ pojiéténého pouiivéno éislo pfisluEné pojistné smlouvy,

v zékonem stanoveném rozsahu zachovévat s ohledem na ochranu prév pojiéténg’rch
azéjmfi 22 i PVZP mléenlivost o skuteénostech, o nichi se dozvédéli pfi vikonu své
éinnosti anebo pfi Spravovéni fidajfi z infonnaéniho systému, popi‘. v souvislosti s nimi;
k dodriovém’ této povinnosti zavéii smluvm’ strany v§echny své zamésmance, 51' dalfii
osoby pracujici v jejich prOSpéch,

ve vztahu k ochrané osobnich fidajfi a v souladu se zékonem é. 101/2000 81)., o ochrané
osobm’ch fidajfi, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi, pfijmout takové opatf'erfi, aby nemohlo dojit
k neoprévnénému nebo nahodilému pfistupu k osobm’m fidajfnn, k jejich zméné, zniéem'
éi ztrété, n60pra’1vnénym pfenosfnn, k jejich jinému neoprz'wnénému zpracovéni, jakoi
i k jinému zneuiiti osobnich fidajfi,

zabezpeéit objekty a mismosti, ve kterych dochézi ke zpracovéni fidajfi a déle se zavazuji
zabCZpeéit média, ve kterych jsou fidaje zpracovévény prostfednictvim pfistupovy’mh prév,
antivirové ochrany a bezpeénostni zélohy.

(2) Zdravotnické zafizxeni so zavazuje

v souladu s obecné zévazny’rmi prévnimi pfedpisy upravujicimi poskytovéni zdravotni péée
poskytovat 111 zdravotni pééi, k jejimui poskytovéni je oprévnéno na zékladé zfizovaci
listiny (statutu), resp. rozhodnuti o registraci nestétmho zdravotnického zafizeni tvofici
pfilohu E. 2 k této smlouvé, v oborech aodbornostech, pro které je personélné, vécné
a technicky vybaveno,
poskytovat zdravotni pééi prostfednictvim zdravotnickjich zaméstnancfi a dal§ich osob
pracujicich ve prospéch ZZ splfiujicich poiadavky stanovené p1atn§rmi prévnimi pfedpisy
pro jejich odbornou zpfisobilost, ktefl’ budou provédét zdravotm’ vykony pouze v rozsahu
své odborné zpfisobilosti, svédomité a kvalimé; ZZ odpovidé za jejich odbornou firovefi,

zajistit plném’ vécnich a technickjrch podminek, stanovenych pro jim poskytovanou
zdravotni pééi podle zvléétm’ch prfivnich pfedpisfi,



d)

g)

h)

j)

k)

1)

poskytovat zdravotni pééi v souladu se zékonem fiéelné, bez nadbyteénjch nékladfi
pro PVZP a jeji poji§téné, v rozsahu stanoveném pfisluénymi pojistnymi podminkami,
vidy v§ak se zfetelem k tomu, aby potfebného diagnostického nebo lééebného efektu bylo
dosaieno s ohledem 11a individuélm' zdravotm’ stav poji§téného,

pied poskytnutim zdravotm’ péée podle této smlouvy vidy ovéfovat u asistenéni sluiby
PVZP platnost arozsah pojiéténi na zékladé prfikazu poji§téného (vzory pri‘lkazfi tvofi
pfilohu 6. 3 ktéto smlouvé) a zérover‘l i stav disponibilniho zfistatku limitfi pojistného
plnénl' pojiéténého, a to i s pfihlédnutl'm knfikladfim na nésledné vyiédanou pééi,
a informovat asistenéni sluibu PVZP o hospitalizaci pojiéténého, véetné uvedeni diagnézy
a pfedpoklédané vfie nékladfi lééeni, a podévato prfibéhu dlouhodobé hospitalizace,
resp. dlouhodobého lééeni diléi zprévy,

ve’st pro fiéely posouzem’ opra’wnénosti vyfiétovane’ zdravotni péée v prfikazné pfsemné
nebo elektronické formé dokumentaci o lééeni poji§ténych, ve které budou zamamenévény
provedené zdravotni vykony, vyiédané zdravotni péée, pfedepisované le'éive' pfipravky
a zdravotnické prosti'edlq a uchovény v 111’ i doméené Vysledky vyiédanych a provedcnych
vy§etfeni a oéefi'eni; tuto dokumentaci je ZZ povinno archivovat v souladu s obecné
zévaznymi pfedpisy, dokumentaci, které mé charakter fiéetm’ch dokladfi nejme'né p0 dobu
10 let od jejiho vystaveni,

pro (1?:e komunikace s PVZP pouéivat podle potfeby ZZ pro oznaéem' zdravotnické
dokumentace pojiéténych PVZP speciélni kod ,,333“ a v pfipadé zéniku ZZ uchove’wat
apfedévat tuto dokumentaci oddélené od dokumentace pojiéténych ze v§eobecného
zdravotm'ho pojiéténi.

poskytovat v souladu s prévnimi pfedpisy ostatm’m ZZ, kterjrm poji§téného pfedé do péée,
informace potfebné pro zajiéténi névaznosti zdravotni péée a k zamezeni duplicitm’ho
provédéni diagnostickSIch a lééebnych vykonfi a pi-i pfevzeti pojiéténého do své péée bude
takové informace od pfi’sluénjrch ZZ vyiadovat,

pfedévat pojiéténé do péée pouze ZZ, které jsou ve smluvnim vztahu s PVZP,

neodmitat pfijeti pojiéténého do své péée a nezvjrhodfiovat poji§téné jedné nebo vice
poji§t’oven v neprospéch pojiéténych PVZP,

oznamovat bez zbyteéného odkladu asisteném’ sluibé PVZP firazy a jiné po§kozeni zdravi
poji§ténich, kterym poskytlo hrazenou zdravotni pééi, pokud mé dfivodné podezfeni,
2e byly zpfisobeny protiprévnim jcdném’m tfetl’ osoby,

provédét sprévné a fiplné vyplnéni tiskopisu receptu, kter)? oznaéi ,,Hradi pacient“, dale
sprévné a fiplné vyplnéni poukazu na zdravotnické prostf'edky, kde zafikrtne ,,P“ (tj. hradi
pacient) nebo poukazu na vy§etfenilo§etfeni nebo pf‘ikazu ke zdravotnimu transportu,

na vyiéda’mi poskytnout PVZP zdravotni doklunentaci poji§téného,

doeovat existujici metodiku, pravidla, datové rozhrani a pfislu§né éiselm’ky V§eobecné
zdravotm’ poji§fovny Ceské republiky kvykazovéni a vypoétu fihrady za zdravotni pééi,
11a jejichi uiivéni se smluvm’ strany dohodly; tyto matcriély jsou trvale k dispozici
na internetové strénce www.vzp.cz,



o) urychlené informovat Pojiét’ovnu o véech zménéch, k nimi doélo v obsahu Pfilohy
se specifikaci oborfl, odbornosti a vykonfi ZZ uvedené v élénku I odst.2 této smlouvy.

(3) Poji§fovna se zavazuje

a) uhradit ZZ néklady fiéelné vynaloiené a prfikazné zdokumentované zdravotm’ péée
poskytnuté jejim poji§ténym v souladu s obecné zévaznjlmi prévm’mi pfedpisy, touto
smlouvou a jejimi pfilohami, a to do vyée limitfi pojistného plném’ pojiéténého,

b) bez zbyteéného odkladu p0 zméné nebo doplném’ pojistnych podminek uml'stit jejich
aktuélm’ znéni na internetovou strénku www.9vzp.cz ; na vyfédéni zaéle Pojiét’ovna
Zdravotnickému zafizeni pojistné podminky v pisemném vyhotoveni. Zvefejnénim
pojistnjlch podminek, resp. jejich doruéenim 22, se tyto stévaji pro 22 zévaznjmi.

(4) Pojiét’ovna je oprévnéna provédét kontrolu plnéni podminek poskytovéni zdravotni péée
ze strany ZZ podle te’to smlouvy.

, élének III.
Uhrada poskytované zdravotni péée

(l) Uhrada zdravomi péée hrazené Pojiét’ovnou pfedstavuje fihradu za zdravotni vykony
podlc obecné zévazného prévniho pfedpisu, kterjim se vydévé seznam Zdravotnich vykonfi
s bodovj'mi hodnotami, ve znéni platném v dobé fiéinnosti te’to smlouvy.

(2) Cena (hodnota) bodu za poskytnutou zdravotm’ pééi v pfisluéné odbornosti se sjednévé
dohodou smluvm’ch stran a kc dni podpisu této smlouvy éim’ Ké; tato cena (hodnota) bodu
za poskytnutou zdravotni pééi mfiie byt zménéna pouze p0 dohodé smluvm'ch stran dodatkem
ktéto smlouvé. Celkové fihrada zdravotm' péée se v§ak poskytuje nejvyée do limitfi pojistnYch
plnéni stanovenfmh PVZP v souladu s pfislu§nymi pojistnymi podminkami.

élssnek IV.
Viluky

duky z poji§téni jsou zévazné stanoveny v pf‘isluEnych pojistnfrch podminkéch.
Pfi poskytnuti zdravotni péée, které spadé. do vyluk, nevzniké Zdravotnickému zafizeni vfiéi PVZP
nérok na fihradu poskytnuté zdravotni péée.

Elfinek V.
Platebni ujednaini

(1) Zdravotm'cké zafizenl' uplatfiuje vfiéi PVZP oprévnéné néroky na fihradu zdravotm' péée
poskytnuté poji§tén§1m formou vyfiétovéni. Vyfiétovéni obsahuje dafiovy doklad a pfilohy
se specifikaci poiadované fihrady. Néleiitosti dafiove’ho dokladu jsou dény obecné zévamymi
pre'wm’mi pfedpisy a néleiitosti pfilohy jsou obsazeny v pfisluéné metodice. Splatnost vyl'létovéni
je stanovena na 30 dnfi. Uhradou se rozumi pfipsa’mi pfislu§né ééstky na bankovni fiéet ZZ.
Vyfiétovéni zasilé ZZ pfi’mo do sidla PVZP nebo je pfedklédé prostfednictvim vlastnich obchodnich
mist PVZP.

(2) Zdravotnické zafi'zem' piedklédé vyfiétovéni podle odst. l prfibéiné, do 2 mésicfi p0
provedeni zdravotm’ch vykom‘i, resp. p0 ukonéeni hospitalizace pojiéténého. V pfipadé, ie dafiovy
doklad nebo pfiloha k nému neobsahuje néleiitosti uvedené v odst. 1, mé PVZP prévo vrétit je ZZ
k doplnéni.



(3) Zdravotnické zah’zeni odpovidé za fiplnost, formélni i vécnou spre’wnost pfedz’wanych
doldadfi.

(4) Zjisti-li PVZP ve vyfiétovém' nesprévné dolofsnou poskytnutou zdravotni pééi, oznémi
zdravotnjckému zafizeni bez zbyteéného odkladu d1°1vod zamitnuti fihrad téchto poloiek vyfiétovéni
a vyzve Zdravotnické zafizeni ke sprévnému doloieni poskymuté zdravotm' péée a to nejpozdéji do
30 dnfi ode dne doruéeni oznémem’. PVZP uplatni nérok 11a sniieni fihrady o nesprévné doloienou
poskytnutou zdravomi pééi. Dodateéné doloienou poskymutou zdravotni pééi PVZP uhradi
nésledné v nejbliiéim terminu. V pflpadé, ie so jedné o neopre’wnéné vyl’létovanou poskytnutou
zdravotni pééi, je ZZ na zékladé oznémem’ 0d PVZP povinno do 15ti dnfi vystavit dafiovy’ doklad
(vrubopis, dobropis) na vznikly rozdil s odkazem na variabilm’ symbol dokladu, ke kterému sc
vztahuje.

(5) Zjisti-li PVZP po provedeni fihrady pochybem’ ve vyfiétovéni 0d Zdravotnického
zafizeni, vystavi na pfislufinou chybné vyfiétovanou a uhrazenou ééstku fakturu na 22 se Splatnosti
30 dni. UhradOu se rozumi pi‘ipsém’ pfisluéné ééstky na bankovni fiéet PVZP. Pokud ZZ
ani po vyzvé fakturovanou ééstku neuhradi nebo nedoloii oprévnénost sporné ééstky, je PVZP
oprévnéna zapoéitat takto vzniklou pohledévku proti fihradé za poskytnutou zdravotm’ pééi
v nésledujl'cim vyfiétovém’.

(6) 0dchylné 0d Metodiky pro pof'izovéni a pfedévém’ dokladfi VZP CR platné pro
pfedklédém’ dévek nepf'ijimé PVZP tzv. ,,opravné dévky“. ZZ mfiZe vykazovat na jedné disketé
pouze dévky k dané faktufe.

élének VI.
Kontrola

(1) PVZP mé prévo na zékladé této smlouvy provédét kontrolu poskytnuté 2dravotm’ péée
vjejim objemu a kvalité, odfivodnénosti a fiéelnosti léécbne’ho procesu, pfedepisovém’ lééivjzch
pfipravkfi a prostf'edkfi zdravotnické techniky, Vécné sprévnosti pfedloienYch vyfiétovéni
a doeovémi podminek stanovenych touto smlouvou.

(2) Pfi vykonu kontrolni éinnosti zmocnéni revidujici pracovnici PVZP posuzuji,
zda zvoleny zpfisob poskytnuté zdravotni péée byl stanoven s ohledem na zdravotni stav
pojiéténého, zda byI dostateéné fiéelnjz a zda nebyl zbyteéné ekonomicky néroény. Pfi vj'konu
kontroly v ZZ nesmi prfibéh kontroly naIuéovat provadénj' zdravotni vykon.

(3) Zdravotnické zafizeni poskytne PVZP pfi vykonu kontroly nezbytnou souéinnost,
zejména pfedklédé poiadované doklady, véetné pisemnjrch informaci o prfibéhu lééeni, resp.
propouétéci zprévy z hospitalizace, sdéluje fidaje éi poskytuje vysvétleni nezbytné pro provedeni
kontroly. Umoim’ revidujicim pracovnikfim PVZP vstup do sve’ho objektu, nahliiem' do zdravotni
dokumentace pojiéténjzch a do fiéetnich dokladi’l bezprostfedné souvisejicich s provédénou
kontrolou vyfiétovanich zdIavotnich vykonfi, véetné zvléét’ fiétovanych lééivych pfipravkfi,
prostfedkfi zdravotnické techniky a spoti-ebovaného materiélu, a to v§e na zékladé souhlasu
udéleného pojiéténYm v pfislu§né pojistné smlouvé.

(4) Prokéie-li kontrola neoprévnénost nebo nesprévnost vyfiétovém’ poskytnuté zdravotni
péée nebo jeji nefiéelné nebo neodfivodnéné poskytovém', je PVZP oprévnéna takovou pééi
neuhradit, resp. poiadovat vréceni fihrady takto poskytnuté zdravotm' péée.



élainek VII.
Sankéni ujednfini

Smluvni strany se dohodly, Ze vpi‘ipadé pozdm'ch fihrad za poskytovz'mi zdravotm’ péée,
pfip. zapozdni vraceni neoprévnéné provedené fihrady zdravomi péée bude pfi stanoveni
a vyfiétovéni firokfi z prodlem' postupovéno v souladu s obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy.

(“:Iének VIII.
Souéinnost smluvnich stran pi"i plnéni této smlouvy

(1) Smluvm’ strany :

a) pouzivaji v souladu s metodikou pro jednoznaéyou identifikaci ZZ identifikaéni éislo ZZ,
véetné éisla jeho konkrétniho pracoviété (ICZ, ICP),

b) budou f'eéit pfipadné rozpory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevfiim vzéjemnym
jedném’m zéstupcfi smluvm’ch stran, které se uskuteém’ nejpozdéji do 14 kalendéfnich dnfi
0d vizvy jedné ze smluvnich stran,

c) zavéii své pracovm’ky s ohledem na ochranu prév poji§ténjlch a zéjmfi ZZ i PVZP
k zachovéni povinné mléenlivosti o skuteénostech souvisejicich s Vykoncm jejich povolém'
pfi plnéni této smlouvy,

(2) Zdravotnické zafizeni oznémi neprodlené, nejpozdéji do 30 kalendéfnich dnfi, druhé
smluvni strané skuteénosti, které by podstatnjrrn zpfisobem mohly ovlivm't plnéni této smlouvy,
napf. vznik zévad na vypoéemim systému, zmény fidaji’l uvedenych ve smlouvé, pokud dojde

- ke zruéem' pracoviété nebo jeho éésti bez néhrady, nebo k jeho uzavfem’ na dobu del§i
nei 30 kalendéf-nich dnfi,

— ke zruéem' nepfetrZitého provozu, nebo k jeho vadku na dobu deléi nei
30 kalendéfm’ch dnfi,

- k vipadku pfl'stroje nezbytne’ho pro provédém’ vikonu bez néhrady na dobu del§i nei
30 kalendéf'nich dnfi,

- ke zméné rozsahu poskytované zdravotm’ péée.

(3) Poji§fovna oznémi neprodlené, nejpozdéji do 30 kalendéfilich dni’l, druhé smluvni strané
skuteénosti, které by podstatnfrm zpi'lsobem mohly ovlivnit plném’ této smlouvy, napf. vznik zz’wad
na vipoéetnim systému nebo zmény identifikaénich fidajfi uvedenych v této smlouvé.

élfinek IX.
Ostatni ujednéni

(l) Smluvm' strany berou na védomi, ire nabytim fiéinnosti této smlouvy vstupuje PVZP
do pfimého prévniho vztahu kc zdravotnickému zafizeni. Pouiivém' metodiky, pravidel
a komunikaém’ch prostfedkfi V§eobecné zdravotni poji§t’ovny Ceské republiky je prévné o§etfeno
samostatnou smlouvou mezi PVZP a V§eobecnou zdravotni poji§fovnou Ceské republiky.

(2) P0ji§t’ovna pfedé ZZ pfi podpisu této smlouvy jako pfllohu 6. 4 aktuélni pojistné
podminky tilkajici se poji§ténych, ktee je poskytovéna zdravotni péée podle této smlouvy.
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V pfipadé zmény nebo doplnéni téchto pojismj'ch podminek je nadéle postupove’mo podle élémku 11.
odst. 3 pism. b) této smlouvy

élfinek X.
Zaivéreémi ujednaini

(l) Tato smlouva se uzaviré na dobu neuréitou.

(2) Smlouvu lze ukonéit pisemnou dohodou smluvnich Sh‘an.

(3) Smlouvu lze téi ukonéit pisemnou vypovédi bez udém' dfivodfi podanou kteroukoli
ze smluvnich stran s vypovédm' lhfitou 3 mésice, které zaéne béiet prvnim dnem mésicc
nésledujiciho po dni doruéem’ vypovédi druhé smluvni strané.

(4) 0d této smlouvy lze téz jednostranné odstoupit v pfipadé, fie:

a) Zdravotnické zafizeni pfes pisemné upozoméni

prokazatelné opakované neoprévnéné vyfiétovalo zdravotni pééi a zpfisobilo tim PVZP
§kodu,
mai‘i Vikon kontromi éinnosti v rozsahu sj ednaném v této smlouvé,
neposkytuje poji§ténjlm zdravotni pééi kvalitné a ,,lege artis",
opakované nedodrii stanovenou nebo sjednanou lhfitu k vrziceni ééstky uhrazcne' PVZP
za neoprévnéné (":i nesprévné vyfiétovanou zdravotm’ pééi,
bez pfedchozi dohody s PVZP podstatnjm zpfisobem zméni smlouvou sjednany’r
pfedmét éinnosti vyply'vajl'ci z registrace nebo zf'izovaci listiny.

Pojiét’ovna pfes pisemné upozoméni opakované

nedoei lhfity splatnosti stanovené smlouvou,
prokazatclné neoprévnéné neuhradi ZZ poskytnutou a vyfiétovanou zdravotni pééi,
poskytne tfeti strané kc komerém’m fiéelfim fidaje o 22.

Na jednu ze smluvnich stran je u soudu podén névrh na prohlé§eni konkurzu nebo do§lo
k prohlé§eni konkurzu na majetek nebo vstupu do likvidace druhé smluvni strany,

(5) Smlouva pozbude fiéinnosti a zaniké:

dnem, kdy nabylo prévni moci rozhodnuti 0 zru§eni registrace ZZ,
dnem zém'ku prévnické osoby, které je smluvni stranou této smlouvy,
dnem uvedenym v pisemném oznémeni, resp. dnem doruéeni do PVZP, pokud ZZ
ze zévainych zdravotnich, provoznich éi osobnich dfivodfi ukonéi poskytovéni
zdravotni péée.

(6) Pfi skonéenl' fiéinnosti Smlouvy vznikne smluvm'm straném povinnost vzéjemné
vypofédat své ze’wazky, a to ve lhfité do 6 mésicfi 0d ukonéem’ fiéinnosti smlouvy.

(7) Smluvni strany se zavazuji pied ukonéenim fiéinnosti této smlouvy individuélné
domluvit dofeéeni v§ech pfipadfi, u nit by doba poskytovéni lééebné péée, resp. hospitalizace
pfekroéila dobu vipovédm’ lhfity, resp. pfekroéila dobu fiéinnosti této smlouvy.

(8) Prévni vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi obchodm’m zékom’kem
6. 513/191 3b., ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a souvisejicimi obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy.
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(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nit kaidé smluvm’ strana obdrii
p0 jednom vyhotoveni.

(10) Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy véetné jejich pfiloh lze provédét pouze
pisemnfrmi oéislovanyrni dodatky, podepsanymi na mameni souhlasu obéma smluvnimi stranami.

(11) Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu oprévnénYch zéstupcfi smluvnich stran,
ktefi svfrm podpisem stvrzujl', fie smlouva byla uzavfena podle jejich svobodné vfile a 2e souhlasi
s jejim obsahem.

(12) Touto smlouvou se ru§i a nahrazuje Smlouva o poskytove'mi a fihradé zdravotni péée
osobém pojiétény'm u Poji§t’ovny VZP, a.s. mezi Poji§t’ovnou VZP, a.s. a Nemocnici Vsetin,
pf‘ispévkovou organizaci, uzavfené dne 15. 2. 2007.

Pfilohy k této smlouvé :
E2. 1 : Povéfeni 26 due 26.4.2007
6. 2 : Rozhodnuti o registraci
6. 3 : Vzor prfikazfi pojiéténého
6. 4 : Aktuélm' pojistné podminky

Ve Vsetiné due 1. 4. 2008 V Praze dne 31. 3. 2008

Za zdravotnické zai'izem' / a Poji§t’ovnu VZP, a.s.
MUDr. Martin Metelka, MBA Robert Kgreé, MBA, PhD

pfedseda pfedstavenstva néméstek GR pro fisek poji§téni




