
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci programu Zdravá firma 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem:  Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zastupuje:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČO:   47114321 
DIČ:   CZ47114321 
bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX 
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 7232 
(dále jen „OZP“) 
OZP je plátcem DPH 
na straně jedné 
 
a 
 
Albert Česká republika, s.r.o. (dříve AHOLD Czech Republic, a.s.) 

se sídlem:   Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 
zastupuje:   XXX, XXX, a XXX, XXX  
IČO:  44012373 
DIČ:    CZ44012373 
bankovní spojení: XXX, XXX, XXX,   
                                        XXX 
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 306379 

(dříve B 19737) 
(dále jen „Zaměstnavatel“) 
Zaměstnavatel je plátcem DPH 
na straně druhé 
 
 

uzavírají tento  
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v rámci programu Zdravá firma (dále jen „dodatek“). 
 
I.  

Úvodní prohlášení 

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely Smlouvu o spolupráci v rámci programu Zdravá firma ze dne 
23. 4. 2018 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“). 

 
II.  

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy: 
 
1. Článek III. smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním: 

Celkový roční limit nákladů včetně DPH za realizaci zdravotně preventivních aktivit poskytnutých 
v souladu s přílohami této smlouvy je stanoven pro rok 2019 ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých).  

2. Článek III. smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním: 
Z celkového ročního limitu nákladů vč. DPH dle čl. III. odst. 5 této smlouvy se vyhrazuje částka 
50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na příspěvky v rámci aplikace VITAKARTA ONLINE 
pro zaměstnance Zaměstnavatele – pojištěnce OZP v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto 
dodatku.  

3. Příloha č. 1 smlouvy zní, jak je uvedeno v Příloze č. 1 dodatku.  
 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 



 

2. Dodatek je podepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom stejnopisu. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 Nabídka zdravotně preventivních aktivit v roce 2019 

 
 
Za OZP: 
 

Za Zaměstnavatele: 

V Praze dne: .............................. 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

V …………………. dne: .............................. 
 
 
………………………………………….. 
XXX 
XXX 
 
 
………………………………………….. 
XXX 
XXX  

  

  



 

Příloha č.1 

Nabídka zdravotně preventivních programů v roce 2019 
 

A/ Kredit ve VITAKARTĚ 
 
Zaměstnancům Zaměstnavatele – pojištěncům OZP budou po podpisu smlouvy připsány mimořádné 

kredity ve výši 300 kreditů s exspirací 31. 12. 2019 v rámci aplikace VITAKARTA ONLINE. Program 

příspěvků ve VITAKARTĚ dává pojištěncům OZP možnost širokého využití tohoto kreditu, jehož 
konkrétní uplatnění je zcela na úvaze každého pojištěnce OZP. Své požadavky zašlou pojištěnci OZP 
prostřednictvím tohoto programu v elektronické podobě. Případné doplňující dotazy na přihlášení se do 
aplikace VITAKARTA či jiné dotazy související s tímto kreditem mohou zasílat na adresu XXX. 

 

B/ Dny zdraví 
Na vybraných lokalitách Zaměstnavatele nabídne OZP možnost uspořádání Dnů zdraví (např. na 
Sportovních hrách). Během těchto dnů bude kromě prezentace zdravotně preventivních aktivit v praxi 
umožněna také prezentace ostatních výhod a benefitů OZP.  
 
Skladba Dne zdraví bude stanovena na základě operativní dohody kontaktních osob. 
 
OZP si vyhrazuje právo skladbu zdravotně preventivních aktivit stanovit v závislosti na možnostech a 
dispozicích ve zvolené lokalitě.  

 


