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PŘÍLOHA č. 2 – Vstupní formulář / V-02 / 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ  HRAZENÝCH  SLUŽEB
Typ aktualizace přílohy
TYP SP                                         AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 
       SOUHRNNÉ ÚDAJE
Odsouhlasení formuláře
PŘEHLED POČTU PRACOVIŠŤ SMLUVNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA PRO PROVEDENÍ NASMLOUVANÝCH VÝKONŮ
Dentální rtg přístroj
Panoramatický rtg přístroj
SEZNAM NASMLOUVANÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ  (seznam č. 2)  
Kód výkonu
Název výkonu
SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ – další výkony (seznam č. 2b)  
Kód výkonu
Název výkonu
Datum od
Datum do
SEZNAM KÓDŮ STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ – soubor stomatologických výrobků (seznam č. 2c)  
Kód výrobku
Název výrobku
SEZNAM SMLUVNÍCH SPECIFICKÝCH POLOŽEK (seznam č. 7)
Skupina
Kód
Název
IČP
Smluvní cena
Datum od
Datum do
SEZNAM PRACOVIŠŤ A JEJICH OBORŮ ČINNOSTI
IČP
Obor činnosti
Město / Obec
Ulice
Č. orientační
Č. popisné
PSČ
SPECIÁLNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
(Podepsáno hromadně)
Za Zdravotnické zařízení
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
Za Pojišťovnu
……………………………………………
titul, jméno a příjmení
funkce
razítko a podpis
V …………………………….. dne .………………………
V 
dne
             podpis a razítko (příp. funkce) osoby
             oprávněné zastupovat Poskytovatele
             podpis a razítko (příp. funkce) osoby
             oprávněné zastupovat Pojišťovnu
HISTORIE POZNÁMEK KE ZMĚNÁM
Datum změny
Popis
Změnu provedl
Změny provedené při minulém otevření formuláře
Změny provedené při předminulém otevření formuláře
Změny provedené při dřívějších otevřeních formuláře
Změny provedené při předpředminulém otevření formuláře
HISTORIE ZMĚN - PROGRAMOVÝ LOG
Změněné pole
Datum změny
Čas
změny
Změna provedena ve verzi
Session_ID	
Element_ID
Datum změny
KONTROLA   FORMULÁŘE
Výpis chybových položek nalezených 
při kontrole formuláře
Objekt
Popis chyby
VÝSLEDEK   KONTROLY :
SP
8.2.1.3158.1.475346.466429
1
2
3
4
5
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