
 

  

sml. ev. č.:  19/076-0 

Smlouva o spolupráci  
 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 

Česká republika - Úřad vlády České republiky 
kterou zastupuje:  Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky, na základě 

vnitřního předpisu 
se sídlem:  nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01  Praha 1 – Malá Strana 
IČ:  00006599   
DIČ:  CZ00006599 

(dále jen „Úřad vlády ČR“) 

a 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
kterou zastupuje:  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České 

republiky 
se sídlem:  Orlická 2020/4, 130 00  Praha 3 - Vinohrady 
IČ: 41197518   
DIČ: CZ41197518  

(dále jen „VZP ČR“) 

(společně též „smluvní strany“ a samostatně „smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“)  

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Vzhledem k tomu, že  
a) Vláda České republiky usnesením č. 329 ze dne 13. května 2019 schválila „Národní strategii 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027“ (dále jen 
„Strategie“), 

b) Úřad vlády ČR v souladu se Strategií i protidrogovou politikou České republiky v předchozím 
období dlouhodobě usiluje o dosažení změny vzorců chování, které budou předcházet vzniku 
závislostí, a to včetně závislosti na alkoholu a s nimi souvisejících ekonomických 
i neekonomických škod,  

c) VZP ČR hradí náklady na zdravotní služby poskytované jejím pojištěncům v souvislosti 
s léčbou onemocnění/škod na zdraví způsobených nadměrnou konzumací alkoholu, které činí 
částku přesahující 7,5mld. Kč ročně,  

dohodly se smluvní strany na spolupráci při realizaci produkce 3 TV spotů zaměřených na téma 
NEPÍT JE NORMÁLNÍ, která se uskuteční v rámci aktivit Úřadu vlády ČR v zájmu "Zvýšení 
povědomí o nebezpečí konzumace alkoholu" v populaci České republiky v roce 2019.   
 

 
Článek II. 

Účel smlouvy 
1. Účelem této smlouvy je partnerství Úřadu vlády ČR a VZP ČR při realizaci produkce 3 TV spotů 

zaměřených na téma NEPÍT JE NORMÁLNÍ, která se uskuteční v rámci aktivit Úřadu vlády 
v zájmu "Zvýšení povědomí o nebezpečí konzumace alkoholu v populaci České republiky ČR 
(dále jen "smluvní aktivita").  



2. Cílem této smluvní aktivity je zvýšení povědomí běžné populace v oblasti zdraví se zaměřením 
na zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci alkoholismu spojené s motivací ke snížení 
spotřeby alkoholu v populaci České republiky, a od toho odvislého snižování škod 
s alkoholismem souvisejících. Smluvní aktivita bude realizována formou 3 edukativních 
minipořadů vysílaných Českou televizí a zacílených na prevenci alkoholismu u dětí, 
u těhotných a dospělých jedinců. 
 
 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

 
1. VZP ČR poskytne na podporu smluvní aktivity dle čl. II. této smlouvy finanční příspěvek 

v celkové výši 2.299.000Kč, slovy: dvamilionydvěstadevasátdevět Kč (dále jen „finanční 
příspěvek“). Částka je uvedena vć. DPH v sazbě 21 %. 
 

2. Součástí spolupráce smluvních stran je rovněž prezentace VZP ČR jako partnera smluvní 
aktivity, a to při její realizaci, mediálních výstupech a propagaci ze strany Úřadu vlády ČR.  
 
 

Článek IV.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. VZP ČR uhradí na základě dohody smluvních stran finanční příspěvek dle čl. III. odst. 1 této 

smlouvy přímo na účet České televize, a to na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi 
VZP ČR a Českou televizí.  
 

2. VZP ČR se zavazuje informovat Úřad vlády ČR o zaplacení finančního příspěvku do 10 dnů 
po provedení úhrady. Součástí informace bude kopie smlouvy dle předchozího odstavce, 
kopie přijaté dodavatelské faktury (ČT), kopie výpisu z účtu VZP ČR o provedení úhrady 
finančního příspěvku dle čl. III odst. 1 a kopie účetního dokladu o zaúčtování této platby. 
Informaci vč. jejích součástí dodá VZP ČR v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby za Úřad vlády ČR uvedené v čl. IV., odst. 5 této smlouvy.  

 
3. Úřad vlády ČR souhlasí s tím, že VZP ČR bude Českou televizí propagována jako partner 

smluvní aktivity, resp. sponzor minipořadů dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
 

4. Úřad vlády ČR bude uvádět VZP ČR při případné propagaci smluvní aktivity jako partnera této 
smluvní aktivity a zašle jí připravované materiály předem k odsouhlasení.  
 

5. Kontaktní osoby k jednání ve věci plnění této smlouvy: 
Za Úřad vlády ČR 
Jméno, příjmení a funkce: Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky  
E-mail:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefon:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Za VZP ČR: 
Jméno, příjmení a funkce: Vlastimil Sršeň, ředitel odboru komunikace 
E-mail:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefon:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

Článek V.  
Trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí účinnosti této smlouvy do 30.11.2019.  

 



2. Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě 
písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými dodatky 
číslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

3. Obě smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této Smlouvy.  

4. Smluvní strany jsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků, na profilu zadavatele  
a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění této smlouvy, včetně 
všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které smluvní strany uvedly v textu této 
smlouvy, vyjma podpisu osoby/podpisů osob zastupujících smluvní strany. Je-li podle 
obecného nařízení k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, smluvní strany 
výslovně prohlašují, že takový souhlas všech dotčených osob zajistily. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění Úřad vlády ČR a bude VZP 
písemně informovat o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. VZP je povinna zkontrolovat, že 
smlouva byla v Registru smluv řádně uveřejněna. V případě, že VZP ČR zjistí jakékoliv 
nepřesnosti či nedostatky, je povinna bez zbytečného odkladu o nich Úřad vlády ČR 
informovat. Úřad vlády ČR je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu zadavatele uveřejnit 
skutečně uhrazenou cenu smluvní aktivity. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Registru smluv.  

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli 
ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv 
na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany 
se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, 
platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

7. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu 
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 
neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání 
a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy. 

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy.  



 
 

V Praze dne  07.10.2019  V Praze dne  01.10.2019 
 

    
za Úřad vlády ČR 
  

 
 

za VZP ČR 

Mgr. Jarmila Vedralová  Ing. Zdeněk Kabátek 
   

 
 


