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Dodatek č. 10 
ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních 

sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby 
č. 4K41W002 ze dne 29.12.2014(dále jen „Smlouva“)  

 
 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

Poskytovatel pobytových sociálních 
služeb: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 
příspěvková organizace 

Sídlo (obec):  Hazlov 

Ulice, č.p., PSČ: část Skalka u Hazlova, 351 32 

Zápis v obchodním rejstříku: 

 Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 515, dne 19.12.2003 

Zastoupený  

(jméno, funkce): 
Daniel Lindenberg, ředitel 

IČ: 71175318 

IČZ: 41257000 

(dále jen „Pobytové zařízení“) na straně jedné 

a 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Sídlo:  Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00 

IČ:  41197518 

Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj 

Zastoupená  

(jméno a funkce):  

Ing. Krista Krenkelová, ředitelka Odboru zdravotní péče Regionální 
pobočky Plzeň, pobočky pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj 

Doručovací adresa (obec):   Karlovy Vary 

Ulice, č.p., PSČ: Dr. Janatky 2, 360 21 

(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé 

Článek I. 

Smluvní strany se v návaznosti na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 290/2017 Sb. 

a týkající se nového způsobu zveřejňování zvláštních smluv s poskytovateli sociálních služeb, dohodly na změně 

Smlouvy, ve znění dodatku č. 7 ze dne 5. 12. 2016, a to následujícím způsobem: 

1. článek X. se ruší a dosavadní články XI. až XIII. se označují jako články X. až XII., 

2. ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

Článek II. 

1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento Dodatek upravuje práva a povinnosti smluvních stran v období od 1. 1. 2018. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
  

véeosecui

A
ZDRAVOTHI PO|I§'i'0VHA

I ézslié REPUBLIIIY

Dodatek 6. 10
ke Zvléétni smlouvé o poskytovéni a fihradé oéetfovatelské péée v zafizenich

sociélnich sluieb poskytujicich pobytové sociélni sluiby
c':. 4K41W002 ze dne 29.12.2014(dé|e jen ,,Sm|ouva“)

uzavfené mezi smluvnimi stranami:

Poskytovatel pobytovych sociélnich Domov pro osoby se zdravotnim postiienim "PATA" v Hazlové,
sluieb: pfispévkové organizace

Sidlo (obec): Hazlov

Ulice, <':.p., PSC: éést Skalka u Hazlova, 351 32

Zépis v obchodnim rejstfiku:
o Krajsky soud v Plzni, oddil Pr, vloika 515, dne 19.12.2003

Zastoupenv

(jméno, funkce):
Daniel Llndenberg, redltel

16:: 71175318
Ic':z: 41257000

(déle jen ,,Pobytové zafizeni“) na strané jedné

a

Véeobecné zdravotni poji§t’ovna Ceské republiky

Sidlo: Orlické 4/2020, Praha 3, 130 00
16:: 41197518
Regionélni poboéka Plzefi, poboéka pro Jihoéesky, Karlovarsky a Plzefisky kraj

Z35-toupené Ing. Krista Krenkelové, Feditelka Odboru zdravotni péée Regionélni
(jméno a funkce): poboéky P|zer'1, poboéky pro Jihoéesky, Karlovarsky a Plzefisky kraj

Doruéovaci adresa (obec): Karlovy Vary
Ulice, <':.p., PSC: Dr. Janatky 2, 360 21

(déle jen ,,Poji§t’ovna“) na strané druhé

élének I.
Smluvni strany se v névaznosti na novelu zékona ('2. 48/1997 Sb., 0 vefejném zdravotnim pojiéténi a o zméné

a doplnéni nékterych souvisejicich zékonfl, ve znéni pozdéjéich pI"edpisL'], provedenou zékonem <':. 290/2017 Sb.

a tykajici se nového zpflsobu zvefejfiovéni zvléétnich smluv s poskytovateli sociélnich sluieb, dohodly na zméné

Smlouvy, ve znéni dodatku c':. 7 ze dne 5. 12. 2016, a to nésledujicim zpflsobem:

élének X. se ruéi a dosavadni élénky XI. a2 XIII. se oznaéuji jako c':|énky X. a2 X||.,

2. ostatni ustanoveni Smlouvy se neméni.

élének ll.
Tento Dodatek se stévé nedilnou souéésti Smlouvy a nab)’/vé platnosti dnem jeho uzavfeni.

2. Tento Dodatek upravuje préva a povinnosti smluvnich stran v obdobi od 1. 1. 2018.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii jedno vyhotoveni.
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Dodatek 6. 10
ke Zvléétni smlouvé o poskytovéni a fihradé oéetrovatelské péée v zarizenich

sociélnich sluieb poskytujicich pobytové sociélni sluiby
é. 4K41W002 ze dne 29.12.2014(déle jen ,,Smlouva“)

uzavfené mezi smluvnl'mi stranami:

Poskytovatel pobytovych sociélnich Domov pro osoby se zdravotnim postiienl’m "PATA" v Hazlové,
sluieb: prispévkové organizace

Sidlo (obec): Hazlov

Ulice, é.p., PSC: éést Skalka u Hazlova, 351 32

Zépis v obchodnim rejstriku:
. Krajsky soud v Plzni, oddI'I Pr, vloika 515, dne 19.12.2003

Zastoupeny
(jméno, funkce): Daniel LIndenberg, redltel

IC: 71175318
Iéz: 41257000

(déle jen ,,Pobytové zarizeni“) na strané jedné

a

Véeobecné zdravotni pojiét’ovna Ceské republiky

Sidlo: Orlické 4/2020, Praha 3, 130 00
IC: 41197518
Regionélnl’ poboéka Plzer'I, poboéka pro Jihoéesky, Karlovarsky a Plzefisky kraj

Zastoupené Ing. Krista Krenkelové, Feditelka Odboru zdravotnl' péée Regionélni
(jméno a funkce): poboéky Plzefi, poboéky pro Jihoéesky, Karlovarsky a Plzefisky kraj

Doruéovaci adresa (obec): Karlovy Vary
Ulice, é.p., PSC: Dr. Janatky 2, 360 21

(déle jen ,,Poji§t’ovna“) na strané druhé

Clének I.
Smluvnl' strany se v névaznosti na novelu zékona 6. 48/1997 8b., 0 vefejném zdravotnl'm pojiéténi a o zméné

a doplnénl' nékterych souvisejl'cich zékont‘], ve znénl' pozdéjéich pfedpisfl, provedenou zékonem ("3. 290/2017 Sb.

a Wkajl'ci se nového zpflsobu zvel’ejfiovéni zvléétm’ch smluv s poskytovateli sociélnl'ch sluieb, dohodly na zméné

Smlouvy, ve znénl' dodatku (“3. 7 ze dne 5. 12. 2016, a to nésledujl'cim zpflsobem:

élének X. se ruél’ a dosavadni élénky XI. a2 XIII. se oznaéujl'jako élénky X. aZ XI|.,

2. ostatnl' ustanovenl' Smlouvy se neménl'.

élének II.
Tento Dodatek se stévé nedl'lnou souéésti Smlouvy a nabyvé platnosti dnem jeho uzavrenl'.

Tento Dodatek upravuje préva a povinnosti smluvnl'ch stran v obdobl' 0d 1. 1. 2018.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvnl' strana obdril' jedno vyhotovenl'.
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4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné vůle 
a že souhlasí s jeho obsahem. 

 
V Házlově dne 21.11.2017 V Plzni dne 27.11.2017 

 

4. Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, 2e tento Dodatek Smlouvy byl uzavfen podle jejich svobodné ville
a ie souhlasi s jeho obsahem.

V Hézlové dne 21.11.2017 V Plzni dne 27.11.2017
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