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Dodatek č. 2 
ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních 

sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby 
č. 5Z82W017 ze dne 31.12.2014 (dále jen „Smlouva“)  

 
 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

Poskytovatel pobytových sociálních 
služeb: 

"HVĚZDA z. ú." 

Sídlo (obec):  Zlín - Malenovice 

Ulice, č.p., PSČ: Masarykova 443, 76302 

Zápis v obchodním rejstříku: 

· Krajský soud Brno, oddíl U, vložka 22, dne 1. ledna 2014 

Zastoupený  
(jméno, funkce): 

Bc. Miroslava Kalivodová, ředitelka 

IČ: 70829560 

IČZ: 82996019 

(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 Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. 

Zastoupená  
(jméno a funkce):  

Ing. Aleš Zbožínek, MBA, ředitel Regionální pobočky Ostrava, 

pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj 

 

Doručovací adresa (obec):   Ostrava 

Ulice, č.p., PSČ: Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 

(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé 

Článek I. 

Smluvní strany se v návaznosti na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a jím danou povinností zveřejnit 
spolu s jakoukoliv dohodou, která mění Smlouvu (např. dodatek), i Smlouvu samotnou, dohodly na doplnění 
Smlouvy, a to následujícím způsobem: 

1. v čl. III. odst. 3 písm. b) po doplnění nově zní: 
 
„poskytuje Pobytovému zařízení prostřednictvím zveřejnění na internetových stránkách 
Pojišťovny www.vzp.cz k zajištění jednotných podmínek dohodnutou Metodiku, Pravidla, datové 
rozhraní a příslušné číselníky vydávané Pojišťovnou k vykazování a výpočtu úhrady 
ošetřovatelské péče,“ 

               Ostatní ustanovení čl. III. se nemění. 

 
2. čl. X. má nový obsah a název „Uveřejnění smlouvy“ a jeho tři odstavce zní: 

 
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 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kterými se 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do 
registru smluv. 
 

2) Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech částech smlouvy, které budou pro účely 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv znečitelněny. 

 
3) Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv Pojišťovna. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění  
bude zaslána Pobytovému zařízení na e-mail pověřené osoby Pobytového zařízení: 
reditelka@hradek-radost.cz Notifikace Pobytovému zařízení nebude zaslána v případě, že při 
odeslání smlouvy k uveřejnění zadala Pojišťovna automatickou notifikaci uveřejnění 
Pobytovému zařízení a již obdržela potvrzení správce registru o uveřejnění Smlouvy. 
Pobytové zařízení je povinno zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat 
byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Pobytové zařízení zjistí jakékoli 
nepřesnosti či nedostatky, je povinno 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 tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, 
nahrazovat nebo rušit. 
 

Dosavadní články X. až XII se označují jako čl. XI. až XIII. 

 
3. odst. 1 čl. XII „Ostatní ustanovení“ po doplnění nově zní: 

 
(1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 
Příloha č. 1  Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, 

   Pravidla pro vyhodnocování dokladů ve VZP ČR, 

Datové rozhraní VZP ČR. 

          Tyto dokumenty jsou zpřístupněny v plném znění v elektronické formě  

 (https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-aktualni-stav) 

 
Příloha č. 2 Scan vyplněného elektronického formuláře (EP2) typu Z, nebo jeho listinná            
                           podoba 

 

Ostatní ustanovení čl. XII 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. 11. 2016. 

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. 

 

 




