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Dodatek č. 1

ke smlouvě o provádění kontroly a dohledu nad tuberkulózou a o úhradě nákladů,
které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
č. INO/05/01l000012/2015

~ +

Článek I.
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 O 1 Praha 1
zastoupené Mgr. Josefem Vackem, ředitelem odboru správních činností ve zdravotnictví
a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy
IČO: 00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "Praha")
a
Poskytovatel zdravotních služeb Městská poliklinika Praha
se sídlem Spálená 78/12, 110 00 Praha 1
zastoupený MUDr. Davidem Doležilem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00128601
DIČ: CZ00128601
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 35-9656360237/0100
(dále jen "Poskytovatel")
Smluvní strany se dohodly takto:
Článek II.
Článek II. smlouvy se mění a zní takto:
Předmětem této smlouvy je zajištění preventivních opatření voblasti zabránění vzniku,
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou ve správním obvodu Praha 1, Praha 2, pouze
kalmetizace ve správním obvodu Praha 6 a Praha 17 (pouze Řepy), s účinností od 1. 8. 2016
pouze dispenzární péči ve správním obvodu Praha 7 a úhradu nákladů této péče, které nejsou
hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění Prahou. Vymezením spádového obvodu
pro účely této smlouvy není dotčeno právo občanů na svobodnou volbu lékaře.

Článek III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu smlouvy a jejích dodatků, číselné označení smlouvy
a jejích dodatků a datum jejich podpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku této smlouvy nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž Poskytovatel
obdrží jeden stejnopis a Praha čtyři stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Prahu:

Za Poskytovatele:
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