
Smlouva o realizaci výzkumu 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

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

IČ:   41197518 

Zastoupena: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

(dále jen „VZP ČR“) 

 

a 

Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z.s. 

se sídlem:  Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

IČO:   638 30 515 

zastoupen: Mgr. Martin Baladou, LL.M., výkonný ředitel 

(dále jen „SZP ČR“) 

(VZP ČR a SZP ČR dále společně jako „zdravotní pojišťovny“) 

 

a 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. 

se sídlem: Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha 

IČ:  00444359 

Jejímž jménem jedná: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSC., předseda 

(dále jen „ČLS JEP“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto 

Smlouvu o realizaci výzkumu 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany jsou strany Memoranda Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven a 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně o spolupráci za účelem zvýšení úrovně 

zdravotní gramotnosti v České republice (dále jen „Memorandum“), v němž strany Memoranda 

deklarovaly svůj společný zájem spolupracovat v oblasti zjišťování úrovně zdravotní gramotnosti 

v České republice, jakož i při následném využívání zjištěných údajů k přijímání opatření s cílem 

zvyšovat zdravotní gramotnost a omezit tak nežádoucí důsledky omezené zdravotní gramotnosti. 

 

2. Smluvní strany v souladu a při zachování prohlášení a ujednání obsažených v Memorandu uzavírají 

tuto Smlouvu o realizaci výzkumu (dále jen „Smlouva“) k zajištění činností vedoucí k dosažení 

společného cíle stran Memoranda. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že SZP ČR je osobou reprezentující zájmy Vojenské zdravotní 

pojišťovny České republiky, České průmyslové zdravotní pojišťovny, Oborové zdravotní pojišťovny 

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Zdravotní 

pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a RBP, zdravotní pojišťovny, přičemž SZP ČR je 

oprávněn zastupovat zdravotní pojišťovny s výjimkou VZP ČR pro účely této Smlouvy. 



 

II. Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek ČLS JEP jednorázově zajistit realizaci a vyhodnocení monitoringu 

úrovně zdravotní gramotnosti v České republice (dále jen „Výzkum“) a závazek zdravotních pojišťoven 

poskytnout ČLS JEP náhradu nákladů vynaložených na Výzkum ve výši sjednané touto Smlouvou., to 

vše za účelem zvýšení zdravotní gramotnosti v souladu s Memorandem. 

 

III. Provedení Výzkumu a náhrada nákladů 

1. ČLS JEP se zavazuje provést Výzkum a předat zdravotním pojišťovnám jeho vyhodnocení, včetně 

označení rizikových oblastí a návrhu doporučení pro jednotlivé zdravotní pojišťovny, a to v rozsahu 

a za podmínek specifikovaných Přílohou č. 1 Smlouvy. ČLS JEP výslovně prohlašuje, že zpracuje a 

předá zdravotním pojišťovnám úplnou závěrečnou zprávu z Výzkumu v rozsahu, který je 

specifikován Přílohou č. 1 Smlouvy. 

 

2. Zdravotní pojišťovny se zavazují uhradit náklady vynaložené na Výzkum nejvýše však ve výši 

985.000,- Kč (slovy: devět set osmdesát pět tisíc korun českých), a to do 30 dnů ode dne uzavření 

této Smlouvy způsobem specifikovaným v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „náklady na 

Výzkum“). Zdravotní pojišťovny uhradí zálohovou platbu na náklady na Výzkum poměrně dle 

Přílohy č. 2 této Smlouvy. Výpočet předpokládaných nákladů na Výzkum, včetně výše zálohy 

nákladů na Výzkum připadající na každou ze zdravotních pojišťoven, je obsažen v Příloze č. 2 této 

Smlouvy.  

 

3. ČLS JEP je povinna předložit zdravotním pojišťovnám do 30 dnů po dodání závěrečné zprávy z 

Výzkumu vyúčtování nákladů na Výzkum. Vyúčtování nákladů na Výzkum obsahuje specifikaci 

jednotlivých položek vynaložených nákladů na Výzkum, přičemž ČLS JEP je povinna každou položku 

vyúčtování v případě žádosti některé ze zdravotních pojišťoven prokázat a poskytnut zdravotním 

pojišťovnám veškeré požadované informace.  V případě, že předané vyúčtování nákladů na 

Výzkum nebude obsahovat veškeré údaje dle předchozí věty, je každá zdravotní pojišťovna 

oprávněna vyúčtování vrátit. V případě, že by konečné náklady na Výzkum byly nižší než 

předpokládané náklady na Výzkum specifikované Přílohou č. 2, je ČLS JEP povinna vrátit 

jednotlivým zdravotním pojišťovnám rozdíl mezi zálohou na náklady na Výzkum uhrazenou 

zdravotními pojišťovnami na základě této Smlouvy a náklady na Výzkum skutečně vynaloženými, a 

to dle poměru, v němž byla záloha na náklady ze strany zdravotních pojišťoven hrazena. 

 

4. Pro případ, že výsledky Výzkumu předané zdravotním pojišťovnám nebudou odpovídat 

požadavkům ujednaným v Příloze č. 1 Smlouvy, včetně data dodání závěrečné zprávy z Výzkumu, 

jsou jednotlivé zdravotní pojišťovny oprávněny požadovat po ČLS JEP náhradu škody touto 

skutečností vzniklou. V případě, že závěrečná zpráva z Výzkumu nebude obsahovat veškeré 

náležitosti dle Přílohy č. 1 Smlouvy, jsou zdravotní pojišťovny oprávněny odmítnout její přijetí a 

požadovat, aby ČLS JEP zjednala bez zbytečného odkladu nápravu. 

 

5. ČLS JEP je povinna uhradit platby dle odst. 3 a 4 tohoto článku do 15 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k úhradě ze strany jednotlivých zdravotních pojišťoven, a to bez ohledu na ostatní zdravotní 

pojišťovny. 

 



IV. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zdravotní pojišťovny berou na vědomí, že ČLS JEP je oprávněna provádět činnosti dle této Smlouvy 

prostřednictvím třetích osob, které budou činnosti spojené s realizací závazku z této Smlouvy 

provádět na základě pokynů ČLS JEP a pod její kontrolou, přičemž ve všech případech za jednání 

osob k realizaci závazku použitých odpovídá ČLS JEP.  

 

2. Zdravotní pojišťovny jsou prostřednictvím svých k tomu pověřených zástupců oprávněny 

požadovat po ČLS JEP veškeré potřebné dokumenty za účelem ověření, že ČLS JEP dodržuje 

povinnosti dle této Smlouvy. ČLS JEP je povinna poskytovat zdravotním pojišťovnám za tímto 

účelem veškerou součinnost. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že si poskytnou veškerou potřebnou součinnost k plnění této Smlouvy. 

 

4. Smluvní strany se zavazují postupovat podle pravidel ujednaných v Memorandu, zejména pak 

spolupracovat při plnění této Smlouvy s ostatními stranami Memoranda. 

 

V. Ochrana osobních údajů 

1. ČLS JEP se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat vždy v souladu s právními předpisy 

upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění této Smlouvy budou předávány pouze anonymizované 

údaje, kdy žádná zdravotní pojišťovna nebude správcem ani zpracovatelem osobních údajů 

účastníků Výzkumu. 

 

VI. Výsledky Výzkumu a jejich zveřejnění 

1. ČLS JEP poskytuje zdravotním pojišťovnám bezplatnou nevýhradní licenci k používání výsledků 

Výzkumu týkající se zdravotní gramotnosti pojištěnců konkrétní zdravotní pojišťovny. Každá 

zdravotní pojišťovna je oprávněna i bez souhlasu ČLS JEP poskytnout třetí osobě podlicenci. Licence 

je neodvolatelná a časově neomezená bez ohledu na trvání této Smlouvy. 

 

2. Každá zdravotní pojišťovna je oprávněna využívat Výsledky výzkumu všemi způsoby užití, jež 

povaha Výzkumu připouští, a to v neomezeném rozsahu v původní nebo zpracované či jinak 

změněné podobě. 

 

VII. Doba trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání jejího účelu, tedy do dokončení 

Výzkumu včetně předání závěrečné zprávy z Výzkumu a vyúčtování nákladů na Výzkum a 

akceptace zprávy a vyúčtování ze strany zdravotních pojišťoven. Smluvní strany se dohodly, že tuto 

Smlouvu nelze jednostranně vypovědět.  

 

2. Každá zdravotní pojišťovna je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud nebude Výzkum zahájen či 

prováděn v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení 



písemného sdělení o odstoupení pro ČLS JEP ze strany zdravotní pojišťovny. ČLS JEP se zavazuje 

bezprostředně po zániku smlouvy v důsledku odstoupení vrátit odstoupivší zdravotní pojišťovně 

touto zdravotní pojišťovnou uhrazenou zálohu na předpokládané náklady na Výzkum. Smluvní 

strany se dohodly, že bez ohledu na odstoupení některé ze zdravotních pojišťoven tato Smlouva 

pro ostatní smluvní strany trvá, dokud od Smlouvy neodstoupí poslední ze zdravotních pojišťoven. 

Odstoupením některé ze zdravotních pojišťoven od Smlouvy, nevznikají ostatním zdravotním 

pojišťovnám (další zdravotní pojišťovně) žádné dodatečné závazky. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí VZP ČR, a to bez zbytečného odkladu 

po uzavření této Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy tak, aby tato 

smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

3. Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy a jejich 

vzájemnou spolupráci při jejím naplňování budou zajišťovat svými pověřenými zástupci, jejichž 

seznam tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit 

s tím, že tato změna je pro jednotlivé smluvní strany závazná poté, co bylo smluvní straně doručeno 

písemné oznámení o této změně. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna pověřeného 

zástupce není změnou této Smlouvy. 

 

4. Tato Smlouva bude vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

 

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

 

6. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré rozumné úsilí k urovnání všech sporů z této 

smlouvy smírnou cestou. Pokud smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude takový spor 

včetně otázek platnosti, výkladu, vypořádání či ukončení práv vzniklých z této smlouvy řešen věcně 

a místně příslušným českým soudem. 

 

7. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 

 

8. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že 

jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 



 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Specifikace Výzkumu 

Příloha č. 2 – Rozpis předpokládaných nákladů na Výzkum 

Příloha č. 3 – Seznam pověřených zástupců 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém rozsahu, je projevem jejich 

pravé a svobodné vůle prosté nátlaku a že jej neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Následuje podpisová strana. 

  



Podpisová strana 

 

V Praze dne 29.8.2020 

 

 

 

_____________________________________ 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z.s. 

Mgr. Martin Balada, LL.M., výkonný ředitel 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSC., předseda 

 

 


