
 
 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ DODÁVKY A DISTRIBUCE SCREENINGOVÝCH POC 

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

uzavřené dne 6. 11. 2020 

(dále jen „Smlouva“) 

 

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“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy o zajištění komplexní dodávky 

a distribuce screeningových POC antigenních testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 

(dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené mezi Zdravotními pojišťovnami a 

Distributorem dne 6. 11. 2020 (dále jen „Dodatek“)  

 

I. Účel Dodatku 

1. Zdravotním pojišťovnám byl dne 11. 11. 2020 doložen Ministerstvem práce a sociálních věcí seznam 

poskytovatelů sociálních služeb, kteří nejsou uvedeni v Příloze č. 1 Smlouvy – Seznam Poskytovatelů 

zdravotních/sociálních služeb + objem dodávky pro jednotlivé Poskytovatele sociálních/zdravotních 

služeb.  

2. Účelem tohoto Dodatku je uvést smluvní ujednání stanovená Smlouvou do souladu s dodatečně 

upřesněnou povinností zajištění komplexní dodávky a distribuce screeningových POC antigenních 

testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pro další skupinu Poskytovatelů 

zdravotních/sociálních služeb, která vyplynula ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. 11. 

2020. 

II. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 

vázány,  se v souladu se skutečnostmi uvedenými v čl. I. tohoto Dodatku dohodly na změně Smlouvy 

takto: 

1.1. Ve čtvrtém odstavci Preambule, v čl. I., odst. 1., v čl. I., odst. 3., v čl. II., odst. 1. a v čl. V., 



 
 

odst. 10. Smlouvy se vypouští text: „Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 

2. 11. 2020 č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN“ a nahrazuje se textem: „Mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 11. 2020 č.j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN, mimořádné 

opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 11. 2020 č.j. MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN“, 

přičemž v jednotlivých odstavcích se tento text použije vždy v příslušném tvaru slov se 

zohledněním jejich skloňování.  

1.2. Novou přílohou Smlouvy se stává Příloha č. 4 Smlouvy – Poskytovatelé sociálních služeb – 

doplněk MPSV + objem dodávky pro jednotlivé Poskytovatele sociálních/zdravotních služeb, 

v níž jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb dle čl. I., odst. 1. tohoto Dodatku (dále jen 

„Příloha č. 4 Smlouvy“). 

1.3. V Článku I. odstavci 3. Smlouvy se za pododstavec a) vkládá nový pododstavec b), který zní: 

„b) ve druhé etapě, která navazuje na první etapu a trvá do 20. 11. 2020, v objemu kusů a na 

místa distribuce dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

1.4. V Článku I. odstavci 3. Smlouvy se dosavadní pododstavec „b)“ označuje jako pododstavec 

„c)“ a nově zní: „ve třetí etapě, která navazuje na první etapu, probíhá současně s druhou etapou 

a trvá nejdéle po Dobu plnění dle čl. II odst. 1 Smlouvy, na kterou je vyčleněna rezerva 145 125 

kusů, v objemu na základě požadavků (objednávek) Poskytovatelů zdravotních/sociálních 

služeb uvedených v Příloze č. 1 a v Příloze č. 4, přičemž objednávkou se rozumí minimálně 100 

objednaných ks (případně násobek částky 100) screeningových POC antigenních testů. 

Objednávky poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb neuvedených v Příloze č. 1 nebo 

v Příloze č. 4 bude Distributor realizovat pouze se souhlasem Zdravotních pojišťoven a po 

změně Přílohy č. 1 nebo Přílohy č. 4.“ 

1.5. V Článku IV. odstavci 2. první věta nově zní: „Smluvní strany se dohodly, že Zdravotní 

pojišťovny poskytnou Distributorovi jednorázovou zálohu na základě jím vystavených 

zálohových faktur ve výši 100 % předpokládaného objemu screeningových POC antigenních 

testů dle čl. I. odst. 3. písm. a) a b) Smlouvy připadajícího na příslušnou Zdravotní pojišťovnu.“  

1.6. Článku VII. odstavci 3. písm. b) nově zní: „Zdravotní pojišťovny mohou od Smlouvy odstoupit, 

pokud Distributor poruší svůj závazek dodávat screeningové POC antigenní testy podle 

Smlouvy výhradně Poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb dle čl. I odst. 3 a 4 této 

Smlouvy.“ 

2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.  

 

III. Závěrečná ustanovení 



 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním 

v registru smluv.  

2. Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je: Příloha č. 4 Smlouvy – Poskytovatelé sociálních služeb – doplněk 

MPSV + objem dodávky pro jednotlivé Poskytovatele sociálních/zdravotních služeb  

4. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku prohlašují, že Dodatek je podepsán 

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. 

V Praze dne 13. 11. 2020        

 

 

__________________________________   

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

  

V Praze dne 13. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

Ing. Josef Diessl, generální ředitel 

 

V Ostravě dne 13. 11. 2020 

 

__________________________________ 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

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

 

V Praze dne 13. 11. 2020 

 

__________________________________ 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

MUDr. Jitka Vojtová, MBA, na základě plné moci 

 

V Mladé Boleslavi dne 13. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 



 
 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

 

V Praze dne 13. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel 

 

V Ostravě dne 13. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

RBP, zdravotní pojišťovna 

Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel  

 

 

V Brně dne 13. 11. 2020 

 

 

__________________________________ 

Avenier a.s. 

PharmDr. Tomáš Florian, předseda představenstva 

   

 

 

__________________________________ 

Avenier a.s. 

Ing. Ladislav Baloun, člen představenstva 


