
 
 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ DODÁVKY A DISTRIBUCE SCREENINGOVÝCH POC 

ANTIGENNÍCH TESTŮ KE STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI ANITGENU VIRU SARS-CoV-2 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČO:   41197518 

Zastoupena:  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

 

a 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 

IČO:   47114975  

Zastoupena:  Ing. Josef Diessl, generální ředitel 

 

a 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

se sídlem: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO:    47672234 

Zastoupena:  JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel 

 

a 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, Braník, 140 00 Praha 4 

IČO:   47114321 

Zastoupena:  MUDr. Jitka Vojtová, MBA, na základě plné moci 

 

a 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

se sídlem: Husova 302/9, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO:   46354182 

Zastoupena: Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

 

a 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

se sídlem: Vinohradská 2577/ 178, 130 00 Praha 3 

IČO:   47114304 

Zastoupena:  MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel 

 

a 

RBP, zdravotní pojišťovna 

se sídlem: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO:   47673036 



 
 

Zastoupena: Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel 

 

(dále jen jako „Zdravotní pojišťovny“) na straně jedné 

a 

Avenier a.s. 

se sídlem: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO:  26260654 

zastoupena: PharmDr. Tomáš Florian, předseda představenstva 

  Ing. Ladislav Baloun, člen představenstva 

zaspaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3646 

(dále jen „Distributor“) na straně druhé, 

(společně též jako „smluvní strany“), následujícího znění. 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník ") a ve smyslu ust. § 30 odst. 1 zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), a to za podmínek 

dále stanovených, tuto Smlouvu o zajištění komplexní dodávky a distribuce screeningových POC 

antigenních testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2  (dále jen „Smlouva“). 

 

Preambule 

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 957 publikovaným pod č. 391/2020 Sb. z., byl 

s účinností od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů vyhlášen na území České republiky nouzový stav z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území 

České republiky.  

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. 10. 2020 č. 1108 publikovaným pod č. 439/2020 Sb. z., byl 

nouzový stav prodloužen do 20. 11. 2020.  

Usnesením vlády České republiky k zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění 

COVID-19 v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ze dne 2. 11. 2020 č. 1143, byly 

Zdravotní pojišťovny pověřeny zajištěním nákupu a distribuce screeningových POC antigenních testů za 

účelem provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pacientů 

poskytovatelů zdravotních služeb a uživatelů sociálních služeb a zaměstnanců poskytovatelů zdravotních 

služeb a poskytovatelů sociálních služeb, v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví 

České republiky (dále jen „Ministerstvo zdravotnictví“).   

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 11. 2020 č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN 

a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 11. 2020 č.j. MZDR 47828/2020-



 
 

2/MIN/KAN bylo nařízeno poskytovatelům zdravotních služeb a sociálních služeb vyjmenovaných 

v mimořádných opatřeních, aby s účinností od 4. 11. 2020 nejpozději do 7 dnů a následně s frekvencí 

jedenkrát za 5 dnů  provedli preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 

prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech svých pacientů či uživatelů sociálních 

služeb a u všech svých zaměstnanců. Tato mimořádná opatření byla vydána k zamezení šíření onemocnění 

COVID-19 mezi zranitelnou skupinou osob, která v případě onemocnění COVID-19 tvoří nejvyšší podíl na 

počtu hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19 a rovněž nejvyšší podíl na počtu zemřelých 

v souvislosti s onemocněním COVID-19. K vydání těchto mimořádných opatření Ministerstvem 

zdravotnictví udělila předchozí souhlas vláda České republiky svým usnesením ze dne 2. 11. 2020 č. 1141.  

Na základě výše uvedených opatření a rozhodnutí vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví 

smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu s vědomím potřeby ochrany zranitelné skupiny osob nejvíce 

ohrožených onemocněním COVID-19 prostřednictvím urgentního zajištění screeningových POC 

antigenních testů v souladu a na základě výše uvedených krizových a zvláštních opatření, při respektování 

termínů z uvedených opatření plynoucích.  

Distributor je na základě splnění podmínek podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), oprávněn distribuovat 

poskytovatelům zdravotních služeb a ostatním oprávněným subjektům zdravotnické prostředky, a zároveň 

je distributorem screeningových POC antigenních testů, které splňují kvalitativní kritéria certifikace CE 

IVD, požadavek sensitivity více než 90 % a specificity více než 97 %.  

Zdravotní pojišťovny jsou na základě rozhodnutí vlády k zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti 

onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ze dne 2. 11. 2020 č. 

1143 povolány k zajištění a úhradě preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 u pacientů poskytovatelů zdravotních služeb a uživatelů sociálních služeb a zaměstnanců 

poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb, v souladu s mimořádnými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví. 

Účelem této Smlouvy je zajistit dodání příslušných zdravotnických prostředků poskytovatelům zdravotních 

služeb a zajistit co nejrychlejší úhradu těchto prostředků Zdravotními pojišťovnami, a to formou předběžné 

úhrady a vyúčtování na základě skutečně dodaného množství uvedených prostředků.  

I. Předmět Smlouvy 

1. Dle Usnesení vlády České republiky k zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti 

onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ze dne 2. 11. 

2020 č. 1143 a Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 11. 2020 č.j. MZDR 

47828/2020-3MIN/KAN a ze dne 2. 11. 2020 č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN by měla být 

realizována dodávka a distribuce screeningových POC antigenních testů ke stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2  níže uvedeného druhu a objemu uvedeného v odst. 2 tohoto článku 

Smlouvy: 



 
 

Screeningové POC antigenní testy ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen 

„screeningové POC antigenní testy“) splňují následující kvalitativní kritéria: 

a) Certifikace CE IVD, 

b) Sensitivita více než 90 %, 

c) Specificita více než 97 %. 

2. Maximální objem odebraných screeningových POC antigenních testů je 2 000 000,- kusů.  

3. Distributor se zavazuje zajistit a dodat screeningové POC antigenní testy, které splňují kvalitativní 

kritéria certifikace CE IVD, požadavek sensitivity více než 90 % a specificity více než 97 %, 

poskytovatelům zdravotních služeb a sociálních služeb vyjmenovaným v Mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 11. 2020 č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN a ze dne 2. 11. 

2020 č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN (dále jen „Poskytovatelé zdravotních/sociálních 

služeb“): 

a)  v první etapě v objemu ks a místa distribuce dle Přílohy č. 1. této Smlouvy, 

b) ve druhé etapě, která navazuje na první etapu a trvá nejdéle po Dobu plnění dle čl. II odst. 1 Smlouvy, 

na kterou je vyčleněna rezerva 296 600 kusů, v objemu na základě požadavků (objednávek) 

Poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb uvedených v Příloze č. 1, přičemž objednávkou se 

rozumí minimálně 100 objednaných ks (případně násobek částky 100) screeningových POC 

antigenních testů. Objednávky poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb ve chvíli podpisu 

této Smlouvy neuvedených v Příloze č. 1 bude Distributor realizovat pouze se souhlasem 

Zdravotních pojišťoven a po změně Přílohy č. 1.  

4. Vznikne-li rozdíl mezi maximálním objemem screeningových POC antigenních testů dle článku I. 

odst. 2 Smlouvy a počtem dodaných testů dle článku I. odst. 3 Smlouvy (dále jen „Nedodané 

testy“), Distributor se zavazuje Nedodané testy distribuovat poskytovatelům zdravotních nebo 

sociálních služeb určeným společně Zdravotními pojišťovnami.   

5. Zdravotní pojišťovny uhradí Distributorovi počet screeningových POC antigenních testů dodaných 

Poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb a Nedodaných testů ve smyslu článku I. odst. 4 

Smlouvy, přičemž Poskytovatel zdravotních/sociálních služeb využije veškeré screeningové POC 

antigenní testy k poskytnutí diagnostické péče pojištěncům příslušné Zdravotní pojišťovny.  

6. Distributor je povinen distribuci (závoz) screeningových POC antigenních testů Poskytovatelům 

zdravotních/sociálních služeb dle článku I. odst. 3 písm. a) zahájit do 2 dnů od data podpisu této 

Smlouvy a dokončit nejpozději do 7 dnů od zahájení distribuce.  



 
 

II. Doba, místo plnění dodávek a distribuce screeningových POC antigenních testů 

 

1. Zajištění komplexní dodávky a distribuce screeningových POC antigenních testů ze strany 

Distributora je sjednáno na dobu určitou, a to na období účinností Mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. listopadu č. j.: MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN a 

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.listopadu č. j.: MZDR 47828/2020-

3/MIN/KAN, nejpozději do doby expirace screeningových POC antigenních testů („Doba plnění“). 

2. Místem plnění je území České republiky. Screeningové POC antigenní testy budou dodávány na 

adresy Poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb dle čl. I. odst. 3. a na adresy Poskytovatelů 

zdravotních služeb či Poskytovatelů sociálních služeb určených Zdravotními pojišťovnami dle čl I. 

odst. 4 Smlouvy.  

 

III. Cena 

1. Cena za zajištění komplexních dodávek a distribuce (logistiky) screeningových POC antigenních 

testů, která bude hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to ze základního fondu 

zdravotního pojištění Zdravotních pojišťoven, je uvedena v Kč (CZK) ve Smluvním ceníku, který 

tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Sjednaná cena“). 

2. Sjednaná cena je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady, 

které Distributorovi vznikly nebo vzniknou v souvislosti s realizací dodávek a kompletní distribucí 

(logistikou) screeningových POC antigenních testů jednotlivým Poskytovatelům 

zdravotní/sociálních služeb. Cena za dodávku a distribuci screeningových POC antigenních testů 

tak zahrnuje a zohledňuje zejména: 

a) cenu samotných screeningových POC antigenních testů, tj. cenu za dodávky jednotlivých 

screeningových POC antigenních testů, dle specifikace uvedené v této Smlouvě, 

b) náklady na kompletní distribuci (logistiku) screeningových POC antigenních testů zajištěnou v 

souladu s pravidly stanovenými touto Smlouvou (tj. především, nikoliv však výlučně náklady na 

dopravu, skladování, expedici, balné, pojištění během přepravy apod.), 

c) případné veškeré další přímé či nepřímé náklady (daně, cla, správní poplatky, pojištění apod.). 

3. Sjednaná cena je zpracována formou položkového ocenění dodávky a kompletní distribuce 

jednotlivého balení každého screeningového POC antigenního testu, a to v členění: 

a) cena bez DPH, 



 
 

b) odpovídající sazba DPH, 

c) cena s DPH. 

4. Sjednaná cena samotných screeningových POC antigenních testů, byla stanovena v souladu 

s pověřením Zdravotních pojišťoven vládou České republiky a jedinou možnou nabídkou pro nákup 

screeningových POC antigenních testů v České republice deklarovanou Ministerstvem 

zdravotnictví při splnění kvalitativních kritérií uvedených v této Smlouvě a požadovaného množství 

screeningových POC antigenních testů dle této Smlouvy, které jsou specifikovány v Příloze č. 3. – 

Specifikace screeningových POC antigenních testů. 

IV. Platební podmínky 

1. Distributorovi vzniká nárok na úhradu od Zdravotních pojišťoven dodáním screeningových POC 

antigenních testů dle čl. I. odst. 3. a 4 Smlouvy, pro účely preventivního vyšetření na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pacientů/klientů Poskytovatelů zdravotních/sociálních 

služeb a zaměstnanců Poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb (dále jen „Pojištěnci 

pojišťoven“) ve smyslu článku I. Smlouvy v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva 

zdravotnictví. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zdravotní pojišťovny poskytnou Distributorovi jednorázovou zálohu 

na základě jím vystavené zálohové faktury ve výši 100 % předpokládaného objemu 

screeningových POC antigenních testů dle čl. I. odst. 3. písm. a) Smlouvy připadajícího na 

příslušnou Zdravotní pojišťovnu. Na příslušnou Zdravotní pojišťovnu připadá část 

předpokládaného celkového objemu screeningových POC antigenních testů, a to v poměru počtu 

registrovaných Pojištěnců pojišťoven u Příslušné zdravotní pojišťovny podle stavu ke dni 1. 7. 2020 

(dále jen „Příslušná zdravotní pojišťovna“). 

3. Zúčtování poskytnuté zálohy bude provedeno v rámci konečného vyúčtování podle skutečně 

dodaného objemu screeningových POC antigenních testů dle čl. I. odst. 3 a 4 Smlouvy, které 

Zdravotním pojišťovnám Distributor doloží předávacími protokoly/dodacími listy dle článku V. 

odst. 2 Smlouvy. Distributor se zavazuje doložit předávací protokoly/dodací listy do 30 dnů ode 

dne konce Doby plnění. Zdravotní pojišťovny se zavazují provést zúčtování nejpozději do 90 dnů 

ode dne doložení předávacích protokolů/dodacích listů ze strany Distributora Zdravotním 

pojišťovnám dle předchozí věty. 

4. Splatnost závazku Příslušné zdravotní pojišťovny vyplývajícího ze zálohové faktury předložené 

Distributorem ve smyslu odst. 2 tohoto článku Smlouvy je stanovena na 10 dnů ode dne jejího 

řádného doručení Příslušné zdravotní pojišťovně. Splatnost závazku smluvních stran vycházejícího 

z vyúčtování ve smyslu odst. 3 tohoto článku této Smlouvy je stanovena na 30 dnů ode dne řádného 

doručení faktury Příslušné zdravotní pojišťovně (vyúčtování nedoplatku) nebo ode dne řádného 



 
 

doručení výzvy Příslušné zdravotní pojišťovny k úhradě přeplatku Distributorovi.  

5. Daňový doklad musí mít náležitosti vyplývající z ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 Občanského zákoníku. Pokud daňový doklad 

nemá příslušné náležitosti, je Příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna takový doklad vrátit 

Distributorovi a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nového, opraveného 

daňového dokladu. 

6. V případě, že se Distributor stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zákona 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Distributorovi uhrazena pouze částka odpovídající 

základu daně. Částka odpovídající výši DPH bude uhrazena na účet správce daně postupem dle 

§ 109a shora citovaného zákona. 

 

V. Další povinnosti a prohlášení Distributora 

1. Distributor se zavazuje dodávat screeningové POC antigenní testy dle této Smlouvy výhradně 

Poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě této 

Smlouvy nebudou screeningové POC antigenní testy dodávány poskytovatelům lékárenské péče ani 

dalším osobám za účelem další distribuce. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění této povinnosti 

se považuje za podstatné porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. 

2. Distributor se zavazuje předat Zdravotním pojišťovnám informaci o počtech screeningových POC 

antigenních testů dodaných jednotlivým Poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb (podle 

IČZ), kteří provádějí testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Distributor se zavazuje 

při předání testů nechat Poskytovatele písemně potvrdit předávací protokol (dodací list), ve kterém 

Poskytovatel zdravotních/sociálních služeb potvrzuje převzetí konkrétního počtu kusů testů. 

Součástí předávacího protokolu (dodacího listu) je také písemné prohlášení Poskytovatele 

zdravotních/sociálních služeb, ve kterém se Poskytovatel zdravotních/sociálních služeb zavazuje 

neupotřebené testy vrátit Distributorovi, v případě nevrácení se pak Poskytovatel 

zdravotních/sociálních služeb v rámci tohoto prohlášení zaváže nahradit Zdravotním pojišťovnám 

vzniklou škodu. Distributor se zavazuje předat tyto protokoly Zdravotním pojišťovnám. 

3. Distributor je povinen umožnit Zdravotním pojišťovnám průběžně sledovat dodávky/požadavky 

(objednávky) ze strany Poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb. 

4. Distributor se zavazuje garantovat jakost screeningových POC antigenních testů po dobu jejich 

použitelnosti, tj. do okamžiku uplynutí doby jejich expirace. Distributor se zavazuje dodávat 

screeningové POC antigenní testy s dobou expirace přiměřenou účelům této Smlouvy. 

5. Distributor se zavazuje zajistit, že proces distribuce a dodání bude prováděn v souladu 

s povinnostmi upravenými zákonem o zdravotnických prostředcích a souvisejícími právními 



 
 

předpisy, jakož i v souladu se správnou distribuční a dovozní praxí ve smyslu § 45 odst. 2 zákona 

o zdravotnických prostředcích. 

6. Distributor se zavazuje garantovat spolehlivost systému vigilance v souladu s § 69 a násl. zákona o 

zdravotnických prostředcích a dalšími právními předpisy. 

7. Distributor prohlašuje, že v posledních 36 měsících předcházejících uzavření této Smlouvy, nedošlo 

k postihu jeho osoby (a to jak osoby fyzické, tak právnické) ze strany Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv za porušení správné distribuční a dovozní praxe. 

8. Distributor se za účelem plnění Smlouvy zavazuje vytvořit a provozovat jednotný informační 

systém, jehož prostřednictvím budou probíhat dodávky screeningových POC antigenních testů k 

Poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb dle této Smlouvy. 

9. Distributor se zavazuje garantovat po dobu trvání Smlouvy dostupnost množství screeningových 

POC antigenních testů dle čl. I. odst. 2. Smlouvy, včetně řešení krizových scénářů při výpadku 

dodávky s výrobcem. Pokud screeningové POC antigenní testy nebudou z jakéhokoliv důvodu 

dostupné, zavazuje se Distributor zajistit na své náklady dodávku nových screeningových POC 

antigenních testů, které budou vhodnou alternativou, a to po dobu, po kterou nebudou screeningové 

POC antigenní testy dostupné. 

10. Distributor bere na vědomí, že objem počtů ks pro dodávku screeningových POC antigenních testů 

jednotlivým Poskytovatelům zdravotní/sociální péče vychází z predikce Zdravotních pojišťoven dle 

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.listopadu č. j.: MZDR 47828/2020-

2/MIN/KAN a z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.listopadu č. j.: MZDR 

47828/2020-3/MIN/KAN.  

VI. Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení Příslušné zdravotní pojišťovny s úhradou finančních závazků podle této 

Smlouvy, je Distributor oprávněn požadovat výlučně úroky z prodlení se splněním peněžitých 

závazků v souladu s ustanovením § 1970 Občanského zákoníku. 

2. V případě, že Distributor poruší některou ze svých smluvních povinností vyplývajících této 

Smlouvy, je Příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit vůči Distributorovi smluvní pokutu 

ve výši 5 % z ceny screeningových POC antigenních testů, v souvislosti s jejichž dodáním či 

distribucí došlo k porušení smluvní povinnosti; dodáním či distribucí se v tomto případě rozumí 

dodání či distribuce každému jednotlivému Poskytovateli zdravotních/sociálních služeb zvlášť. 

Smluvní pokutu je Příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna uložit za každé jednotlivé porušení 

smluvní povinnosti. 



 
 

3. V případě, že Distributor poruší svou smluvní povinnost vyplývající z této Smlouvy, je Příslušná 

zdravotní pojišťovna dále oprávněna uplatnit vůči Distributorovi smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč. Smluvní pokutu je Příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna uložit za každé jednotlivé 

porušení smluvní povinnosti, a to i opakovaně, pokud v přiměřené lhůtě stanovené písemně 

Příslušnou zdravotní pojišťovnou nedojde k nápravě. 

4. Příslušná zdravotní pojišťovna je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením 

povinností vyplývajících z této Smlouvy ze strany Distributora, včetně porušení povinností 

zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši. 

 

VII. Způsob a důvody ukončení Smlouvy 

1. Před uplynutím sjednané doby lze Smlouvu ukončit písemnou výpovědí, s výpovědní lhůtou deseti 

dnů, která začne běžet prvním dnem následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, v 

případě že: 

a) Distributor přes písemné upozornění: 

i. požaduje v rozporu s právními předpisy od Poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb 

finanční úhradu za dodané screeningové POC antigenní testy hrazené Zdravotními 

pojišťovnami, 

ii. opakovaně neposkytne nezbytnou součinnost k výkonu kontrolní činnosti prováděné 

Zdravotními pojišťovnami v souladu se Zákonem či touto Smlouvou, 

iii. prokazatelně opakovaně poruší některou ze svých dalších smluvních povinností 

vyplývajících z této Smlouvy. 

b) Zdravotní pojišťovny přes písemné upozornění: 

i. jsou opakovaně v prodlení s úhradou některé částky dle této Smlouvy po dobu delší než 30 

dnů, 

ii. opakovaně překračují rozsah kontrolní činnosti stanovený Zákonem nebo Smlouvou. 

2. Před uplynutím sjednané doby účinnosti lze Smlouvu ukončit i písemnou dohodou smluvních stran. 

3. Od Smlouvy je možné odstoupit, za těchto podmínek: 

a) Zdravotní pojišťovny mohou od Smlouvy odstoupit, pokud se Distributorovi nepodaří zajistit plnou 

funkčnost služby zajištění komplexní dodávky a distribuce screeningových POC antigenních testů 

ve smyslu Smlouvy. 

b) Zdravotní pojišťovny mohou od Smlouvy odstoupit, pokud Distributor poruší svůj závazek dodávat 

screeningové POC antigenní testy podle Smlouvy výhradně Poskytovatelům zdravotních/sociálních 



 
 

služeb dle Přílohy č. 1. této Smlouvy nebo čl. I odst. 4 Smlouvy. 

c) Zdravotní pojišťovny mohou od Smlouvy odstoupit, pokud Distributor kdykoliv po dobu trvání 

Smlouvy poruší požadavky Zdravotních pojišťoven na zajištění dostupnosti služeb ve smyslu této 

Smlouvy, přičemž tato skutečnost bude mít prokazatelný vliv na schopnost Distributora plnit 

povinnosti v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě. 

d) Kterákoliv ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit, pokud jiná ze smluvních stran 

podstatným způsobem poruší své smluvní povinnosti, které ji v souvislosti s plněním této Smlouvy 

vyplývají.  

4. Odstoupení se stává účinným v okamžiku jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Při ukončení Smlouvy vznikne smluvním stranám povinnost vzájemně vypořádat své závazky ve 

lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne okamžiku skutečného ukončení Smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním 

v registru smluv.  

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to nejdéle do doby splnění všech závazků vyplývajících 

ze Smlouvy. 

3. Distributor bere na vědomí, že dodávka služeb dle smlouvy je hrazena z veřejných finančních 

prostředků a je proto osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně 

některých zákonů v platném znění.  

4. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to výhradně 

formou postupně číslovaných písemných dodatků.  

5. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách a případných budoucích dodatcích nebudou 

smluvními stranami považovány za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

Občanského zákoníku. 

7. Distributor bere na vědomí, že podmínkou účinnosti této Smlouvy, včetně případných budoucích 



 
 

dodatků, je její zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Smlouvy 

v registru smluv zajistí Zdravotní pojišťovny. 

8. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Smlouvy prohlašují, že Smlouva je podepsána 

určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále 

potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani 

za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Výklad Smlouvy i všechny právní poměry z této Smlouvy vyplývající se řídí českým právním 

řádem, zejména Občanským zákoníkem, jehož užití si smluvní strany výslovně sjednaly. 

Občanským zákoníkem se řídí i otázky touto Smlouvou výslovně neupravené.   

10. Případné spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především 

vzájemnou dohodou. Nebude-li dohoda vedoucí k vyřešení sporu možná, obrátí se smluvní strany 

na věcně příslušný soud České republiky. 

V Praze dne 6. 11. 2020        

 

 

__________________________________   

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

  

V Praze dne 6. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

Ing. Josef Diessl, generální ředitel 

 

V Ostravě dne 6. 11. 2020 

 

__________________________________ 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel 

 

V Praze dne 6. 11. 2020 

 

__________________________________ 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

MUDr. Jitka Vojtová, MBA, na základě plné moci 

 

V Mladé Boleslavi dne 6. 11. 2020 



 
 

 

 

__________________________________ 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

 

V Praze dne 6. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel 

 

V Ostravě dne 6. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

RBP, zdravotní pojišťovna 

Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel  

 

 

V Brně dne 6. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

Avenier a.s. 

PharmDr. Tomáš Florian, předseda představenstva 

   

 

 

__________________________________ 

Avenier a.s. 

Ing. Ladislav Baloun, člen představenstva 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam Poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb + objem dodávky pro jednotlivé 

Poskytovatele zdravotních/sociálních služeb 

Příloha č. 2 – Smluvní ceník 

Příloha č. 3 – Specifikace screeningových POC antigenních testů 

 


