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SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
NA DISTRIBUCI OČKOVACÍCH LÁTEK PROTI COVID – 19 

 
Smluvní strany: 
 
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:  Ing. Radovan Kouřil, 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 

 

a 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

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

IČO:   47114975  

Zastoupena:  Ing. Josef Diessl, generální ředitel 

 

a 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

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

IČO:   41197518 

Zastoupena:  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

 

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 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO:   46354182 

Zastoupena: MUDr. Petr Šmach, na základě zmocnění z 15. 2. 2021 

 

dále společně jako „Zdravotní pojišťovny“ nebo samostatně každá jako „Zdravotní 

pojišťovna“ 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník tuto smlouvu o společném zadávání dále uvedených veřejných zakázek na distribuci 

očkovacích látek proti COVID-19 (dále jen „Smlouva“).  

 

PREAMBULE 

Na základě § 1 odst. 1 zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících 
očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené 
očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 23. 12. 2020 (dále též jen „zákon o distribuci 
očkovacích látek“), je Ministerstvo zdravotnictví za účelem zajištění očkování pacientů na 
území České republiky proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS CoV-2 
oprávněno zajistit distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění 
COVID-19 pořízených z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 
4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích 
látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech (dále jen „očkovací 
látky proti COVID-19“).   

K zajištění distribuce očkovacích látek proti COVID-19 zvolilo Ministerstvo zdravotnictví 
postup dle § 1 odst. 2 zákona o distribuci očkovacích látek, když dokumentem Strategie 
očkování proti COVID-19 v České republice v aktualizované verzi ze dne 22. 12. 2020 
v kapitole V. Distribuce Zdravotním pojišťovnám uložilo úkol zajistit výběr distributora a tomu 
odpovídající sklad pro dovoz vakcín do České republiky – viz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/12/Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_22122020.pdf (dále též jen 
„Strategie očkování“) 

Dodatkem 3 Přílohy 2 (Logistické zabezpečení) Metodického pokynu pro očkovací kampaň – 
Plán provedení ze dne 12. 1. 2021, který byl vzat na vědomí vládou České republiky 
usnesením ze dne 13. 1. 2021 č. 34, je stanoven harmonogram dodávek očkovacích látek 
proti COVID-19 dle stavu ke dni 13. 1. 2021. Podle tohoto harmonogramu je plánováno od 
dubna 2021 zahájení dodávek očkovacích látek proti COVID-19 výrobců Johnson & Johnson 
a CureVac. 

Dopisem ministra zdravotnictví ze dne 15. 2. 2021 čj. MZDR 62574/2020-3/DZP byly 
Zdravotní pojišťovny ujištěny, že Ministerstvo zdravotnictví pověří Zdravotní pojišťovny dle § 
1 odst. 2 zákona o distribuci očkovacích látek provést výběr distributora u všech očkovacích 
látek proti COVID-19 po jejich schválení Evropskou komisí.  Současně byl Zdravotním 
pojišťovnám předán aktuální harmonogram dodávek jednotlivých očkovacích látek proti 
COVID-19 v roce 2021. Podle aktuálního harmonogramu dodávek je plánováno od dubna 
2021 zahájení dodávek očkovacích látek proti COVID-19 výrobců Johnson & Johnson, 
CureVac a Novavax.   

Dne 16. 2. 2021 vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky (dále jen „agentura EMA“) 
informaci, že obdržela žádost o podmínečné rozhodnutí o registraci pro vakcínu COVID-19 
vyvinutou společností Janssen-Cilag International NV (Johnson & Johnson), z níž mimo jiné 
plyne, že Výbor pro humánní léčivé přípravky (EMP) agentury EMA  by mohl vydat 
stanovisko již do poloviny března 2021 (zpráva EMA:  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-

receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-vaccine-janssen ). 

Podle § 17 odst. 7 písm. d) bod 2. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
ve znění zákona č. 569/2020 Sb. (dále jen „ZVZP“), příslušná Zdravotní pojišťovna uhradí na 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_22122020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_22122020.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ema.europa.eu/en/glossary/chmp&usg=ALkJrhhU_SjWtcUS7JGa80qI8lP4v_EOpQ
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-vaccine-janssen
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-vaccine-janssen
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základě smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona 
o léčivech, distribuci všech očkovacích látek proti COVID-19, které byly Ministerstvem 
zdravotnictví předány k distribuci podle zákona o distribuci očkovacích látek a jde-li o 
očkování podle § 30 odst. 2 písm. g) ZVZP.   

Zdravotní pojišťovny jsou podle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ veřejným zadavatelem a společný 
výběr distributora ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o distribuci očkovacích látek mohou provést 
jen podle ZZVZ.  

Vzhledem k tomu, že realizace zadávacího řízení, jehož výsledkem je uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem o distribuci očkovacích látek proti COVID-19, vyžaduje i při využití 
mimořádných postupů dle ZZVZ přiměřený čas a výběr distributora ve smyslu § 1 odst, 2 
zákona o distribuci očkovacích látek nelze zajistit včas před první dodávkou dané očkovací 
látky, pokud je zadávací řízení zahájeno až po schválení očkovací látky proti COVID-19 
jednotlivých výrobců, dohodly se Zdravotní pojišťovny, že pro splnění jejich úkolu uloženého 
ve veřejném zájmu provedou na základě ujištění ministrem zdravotnictví ze dne 15. 2. 2021 
zadávací řízení na distribuci očkovacích látek proti COVID-19 pro kandidátní očkovací látky 
všech výrobců, u kterých je plánováno zahájení dodávek od dubna 2021.   

 

 
Čl. I. 

ÚČEL SMLOUVY 

1. Zdravotní pojišťovny se touto Smlouvou sdružují ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ za 
účelem společného zadání těchto veřejných zakázek: 

a) Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 – Johnson & Johnson 

b) Distribuce očkovacích látek proti COVID -19 – CureVac 

c) Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 - Novavax 

2. Veřejné zakázky, každá jednotlivě, budou zadány vybranému dodavateli splňujícímu 
požadavky dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), pro distribuci očkovací látky (dále též jen 
„distributor“), tedy s cílem uzavření rámcové smlouvy mezi distributorem, Zdravotními 
pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví na distribuci očkovacích látek proti COVID 
– 19, které nakoupí Česká republika na základě dohody o předběžném nákupu 
očkovacích látek proti COVID-19 sjednaných Komisí jménem zemí EU s  výrobcem 
příslušné tzv. kandidátní očkovací látky v návaznosti na udělení registrace příslušné 
očkovací látky proti COVID-19 ze strany agentury EMA. 

3. K dosažení účelu uvedeného v předchozím odstavci se Zdravotní pojišťovny zavazují 
přispět svou činností a vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto 
Smlouvou.  
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Čl. II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Zdravotních 
pojišťoven souvisejících se zadávacím řízením na veřejné zakázky uvedené v čl. I., 
odst. 1, písm. a) až c) (dále též jen „veřejné zakázky“), zejména stanovení práv a 
povinností při přípravě a provedení zadávacího řízení a stanovení způsobu jednání 
vůči třetím osobám. 

2. Předpokládaná hodnota veřejných zakázek bude stanovena před zahájením 
zadávacího řízení na každou z nich.  

3. Zdravotní pojišťovny se dohodly, že veřejné zakázky budou zadávány podle § 63 
odst. 5 ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění z důvodu krajní naléhavosti, kterou 
Zdravotní pojišťovny nemohly předvídat ani ji nezpůsobily, a která vyplývá 
z ustanovení uvedených v Preambuli této Smlouvy. Každá smlouva s dodavatelem 
vybraným v jednacím řízení bez uveřejnění bude uzavřena pouze na nezbytnou dobu 
zajištění nejnaléhavější potřeby, tedy do doby, než Zdravotní pojišťovny zajistí 
distribuci očkovacích látek proti COVID – 19, resp. společný výběr distributora ve 
smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona o distribuci očkovacích látek, v rámci řádného 
zadávacího řízení. Zadání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění umožní 
Zdravotním pojišťovnám pokrytí naléhavé potřeby zajištění distribuce očkovacích 
látek proti COVID-19 ihned po jejich schválení agenturou EMA a současně poskytne 
odpovídající čas na provedení zadávacího řízení bez omezení soutěže dodavatelů.   

4. Zdravotní pojišťovny se budou finančně podílet na každé veřejné zakázce v souladu 
s ust.  § 17 odst. 7 písm. d) bod 2. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění zákona č. 569/2020 Sb., v poměru odpovídajícím počtu skutečně 
poskytnutých a vykázaných výkonů očkování za použití očkovacích látek proti 
COVID-19 výrobců Johnson & Johnson, CureVac a Novavax registrovaným 
pojištěncům příslušné Zdravotní pojišťovny.  

 
 
 

Čl. III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN, POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE  

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují, že veškeré úkony spojené se zadávacími řízeními 
budou provádět s maximálním úsilím a péčí tak, aby bylo co nejdříve dosaženo účelu 
této Smlouvy a byl tak naplněn hlavní cíl stanovený Strategií očkování a Metodickým 
pokynem pro očkovací kampaň – Plánem provedení, kterým je ochrana obyvatel před 
onemocněním COVID-19 a omezení dalšího šíření nákazy v populaci zajištěním 
prevence onemocnění s požadovaným konečným stavem - dosažení minimálně 60% 
proočkovanosti cílové populace České republiky. Pro zajištění rychlého a efektivního 
řešení všech činností spojených se zadávacími řízeními jsou Zdravotní pojišťovny 
povinny uvolnit personální zdroje, a to po celou dobu přípravy i realizace zadávacích 
řízení.  

2. Zdravotní pojišťovny jsou povinny: 

Ke každé veřejné zakázce uvedené v čl. I., odst. 1, písm. a) až c)  

a) zpracovat společně zadávací dokumentaci sestávající z výzvy k jednání a návrhu 
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obchodních podmínek (návrhu smlouvy) a tuto odsouhlasit; výzvu k jednání 
podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím 
zmocněná osoba; 

b) společně určit dodavatele, kterým bude zaslána výzva k jednání; 

c) určit své zástupce do komise (člena komise a náhradníka člena komise) pro 
jednání s vyzvanými dodavateli a pro posouzení a hodnocení nabídek; tito 
zástupci musí být oprávněni činit za příslušnou Zdravotní pojišťovnu v rámci 
jednání s dodavateli rozhodnutí o změně zadávacích podmínek ve smyslu § 67 
odst. 2 ZZVZ; 

d) společně rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky; rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a oznámení o výběru dodavatele podepisuje za každou 
Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba; 

e) společně rozhodnout o případných námitkách dodavatelů; rozhodnutí podepisuje 
za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba; 

f) společně uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem a Ministerstvem zdravotnictví; 
smlouvu podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím 
zmocněná osoba; 

g) společně rozhodnout o zrušení zadávacího řízení; rozhodnutí podepisuje za 
každou Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba; 

h) uveřejnit skutečně uhrazenou cenu příslušnou Zdravotní pojišťovnou. 

3. Zdravotní pojišťovny současně zmocňují Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České 
republiky (dále jen „VZP ČR“), aby jejich jménem jako pověřený zástupce 
zadavatelů u každé veřejné zakázky uvedené v čl. I., odst. 1. písm. a) až c) : 

a) zahájila jednací řízení bez uveřejnění odesláním výzvy k jednání určeným 
dodavatelům; 

b) organizovala společná jednání Zdravotních pojišťoven s vyzvanými dodavateli a 
vedla protokoly z těchto jednání; 

c) vedla dokumentaci zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena ve 
smyslu § 213 ZZVZ a § 214 ZZVZ;  

d) přijímala nabídky dodavatelů prostřednictvím elektronického nástroje Tender 
arena; 

e) sepsala a zajistila uveřejnění písemné zprávy zadavatele dle § 217 ZZVZ; o 
uveřejnění zprávy je VZP ČR povinna Zdravotní pojišťovny bezodkladně 
informovat;  

f) sepsala a zajistila uveřejnění oznámení o zadání zakázky dle § 212 ZZVZ; o 
uveřejnění oznámení je VZP ČR povinna Zdravotní pojišťovny bezodkladně 
informovat.  

4. VZP ČR je povinna řádně uchovávat v souladu se ZZVZ dokumentaci o zadávacích 
řízeních vedenou dle předchozího odstavce písm. c) této Smlouvy. VZP ČR se 
zavazuje poskytnout Zdravotním pojišťovnám po dobu deseti (10) let ode dne 
ukončení zadávacích řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou 
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zakázku, dokumentaci o zadávacím řízení v případě přezkumných řízení, jakož i pro 
případ výkonu kontroly podle příslušných právních předpisů. VZP ČR také umožní 
ostatním Zdravotním pojišťovnám, aby si pořídily pro své potřeby kopii kompletní 
dokumentace o zadávacím řízení.  

5. V přezkumném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jednají 
Zdravotní pojišťovny každá svým jménem.   

6. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zdržet se činnosti, která by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosažení účelu sdružení pro společné zadání veřejných zakázek. 

 
Čl. IV. 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POSTUP V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ 
UVEŘEJNĚNÍ 

1. Zadávací dokumentace pro jednání s dodavateli společně a jednomyslně 
odsouhlasená Zdravotními pojišťovnami bude obsahovat výzvu k jednání a návrh 
obchodních podmínek (návrh smlouvy). Návrh zadávací dokumentace bude 
předložen VZP ČR k připomínkám ostatním Zdravotním pojišťovnám a Ministerstvu 
zdravotnictví. 

2. Připomínky a návrhy k návrhu zadávací dokumentace zaslané v určeném termínu 
budou Zdravotními pojišťovnami vypořádány na společném jednání.  

3. Jednání o uzavření smlouvy, posouzení a hodnocení nabídek provede komise, v níž 
budou zastoupeni zástupci určení každou Zdravotní pojišťovnou dle čl. III. odst. 2, 
písm. c) této Smlouvy, ledaže by některá ze Zdravotních pojišťoven účast v  komisi 
odmítla. Odmítnutí účasti v komisi musí být odůvodněno a doloženo písemně.  

4. Na jednání komise může každá ze Zdravotních pojišťoven přizvat další dva odborné 
poradce, kteří však nebudou členy komise. Přizván může být rovněž zástupce 
Ministerstva zdravotnictví.  

5. Jednání o uzavření smlouvy, posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat 
v termínech dohodnutých Zdravotními pojišťovnami.  

6. Na základě výsledku hodnocení provedeného komisí a rozhodnutí o výběru 
dodavatele v zadávacím řízení na každou z veřejných zakázek uvedených v čl. I. 
odst. 1 písm. a) až c) uzavřou Zdravotní pojišťovny s vybraným dodavatelem a 
s Ministerstvem zdravotnictví smlouvu na plnění příslušné veřejné zakázky.  

 

 

Čl. V. 
NÁKLADY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Veškeré náklady spojené s přípravou a realizací zadávacích řízení, poskytnutím 

informací a dokladů a jakékoliv součinnosti nese každá Zdravotní pojišťovna, která 
danou činnost vyvinula, a to ke své tíži.  
 

2. Každá Zdravotní pojišťovna sama ponese případné náklady a škody, které jí vzniknou 
z důvodů případných přezkumných řízení. Oprávněné nároky třetích osob vůči 
Zdravotním pojišťovnám, které souvisejí se společným zadáváním veřejných zakázek 
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dle této Smlouvy, ponesou Zdravotní pojišťovny dle svého procentuálního podílu na 
příslušné veřejné zakázce.   

 
3. Ustanovení odst. 2 tohoto článku se neuplatní, pokud se jednání či opomenutí, které 

vedlo ke vzniku nákladů (vč. nákladů na přezkumné řízení) či škod na straně třetích 
osob dopustí pouze jedna či jen některé Zdravotní pojišťovny (nikoliv však všechny) 
dle této Smlouvy. V tomto případě nese náklady a škody dle této Smlouvy pouze ta 
Zdravotní pojišťovna nebo ty Zdravotní pojišťovny, které jsou za takové jednání či 

opomenutí odpovědné. 
 

Čl. VI. 
ZÁNIK SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

 

1. Sdružení Zdravotních pojišťoven ke společnému zadání veřejných zakázek je 
založeno na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu jeho založení uvedeného v čl. 
I. této Smlouvy.  

2. Sdružení Zdravotních pojišťoven zaniká zadáním veřejných zakázek uvedených v čl. 
I., odst. 1. písm. a) až c) této Smlouvy. 

3. Zdravotní pojišťovny shodně prohlašují, že jejich závazky sjednané touto Smlouvou 
zůstávají v platnosti i po zániku sdružení.  

 
 

Čl. VII. 
SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

 

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace potřebné pro řádné provádění zadávacích řízení a zadání veřejných 
zakázek dle této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna informovat ostatní 
smluvní strany o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro 
řádné plnění této Smlouvy, resp. pro průběh jednotlivých zadávacích řízení. 

2. Zdravotní pojišťovny se zavazují plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení a byly dodržovány zákonné či dohodnuté termíny a lhůty. 
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně připraveny k vzájemné součinnosti a 

poskytování všech informací nezbytných pro řádné naplnění této Smlouvy. 

3. Zdravotní pojišťovny potvrzují, že pro účely přípravy zadávacích řízení na veřejné 
zakázky dle čl. I., odst. 1, písm. a) až c) této Smlouvy jsou jimi určené kontaktní 
osoby členové pracovní skupiny 3: Vakcíny proti COVID-19, kterou si Zdravotní 
pojišťovny dobrovolně zřídily pro účely koordinace postupu při řešení problematiky 
spojené s očkováním proti COVID-19. Zdravotní pojišťovny se zavazují, že si 
vzájemně sdělí kontaktní údaje na určené zástupce do komise pro jednání, 
posouzení a hodnocení nabídek dle čl. III., odst. 2 písm. c) této Smlouvy vždy před 
zahájením zadávacího řízení na příslušnou veřejnou zakázku, a to nejpozději při 
odsouhlasení (podpisu) výzvy k jednání podle čl. III., odst. 2 písm. a) této Smlouvy.   

4. Při komunikaci mezi Zdravotními pojišťovnami se upřednostňuje elektronická forma 
komunikace, tj. ve formě e-mailu nebo osobní jednání s využitím technických 
prostředků umožňujících komunikaci na dálku.  
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5. V případě potřeby osobního jednání Zdravotních pojišťoven v rámci procesu 
zadávání veřejných zakázek bude jednáno v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny 
České republiky, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

6. Zdravotní pojišťovny se dohodly na zachovávání mlčenlivosti ohledně všech okolností 
a informací, o nichž se v rámci přípravy a realizace zadávacích řízení dozví. Toto 
neplatí pro zákonem stanovené povinnosti poskytování informací vůči dozorujícím 
orgánům a také v rámci poradenské činnosti právních zástupců či auditorů. 

7. Zdravotní pojišťovny zajistí, že k informacím, které vzniknou v rámci zadávacích 
řízení – nezávisle na tom, zda se tak stane ústně, v elektronické nebo listinné formě – 
budou mít přístup pouze kompetentní osoby určené smluvními stranami, které se 
podílejí na přípravě a realizaci zadávacích řízení.   
 

Čl. VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., uzavírá se na dobu určitou, a to do řádného uzavření smluv  s vybranými 
dodavateli  v souladu s čl. IV., odst. 6 této Smlouvy, s výjimkou ustanovení čl. II., 
odst. 4 této Smlouvy (vč. příslušných práv, povinností i ostatních ustanovení této 
Smlouvy v rozsahu potřebném pro zachování účinnosti předmětného ustanovení), 

jehož účinnost končí po uplynutí doby v tomto ustanovení stanovené. 

2. Zdravotní pojišťovny souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv a 
prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru 
smluv Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky po předání Smlouvy 
podepsané (uzavřené) za všechny Zdravotní pojišťovny.  

3. Tato Smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí některé smluvní strany podanou i bez uvedení důvodu do doby zahájení 
každého zadávacího řízení. Výpovědní doba je jednoměsíční a počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi ostatním smluvním 

stranám.  

4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně dohodou. Nedojde-li 
k dohodě smluvních stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv smluvní strany 
dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice. 

5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě Zdravotních 
pojišťoven na celém obsahu její změny či doplnění, a to formou písemných, 
vzestupně číslovaných smluvních dodatků. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy. Zdravotní pojišťovny se zavazují společně 
nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy ostatním účastníkům Smlouvy 
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, 
vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním 
smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

7. Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smluvní strany ji podepisují 
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v souladu s § 5 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

 

 
_____________________________________  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  

 

 
_____________________________________  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců  
bank, pojišťoven a stavebnictví 

 

 
_____________________________________  
RBP,  zdravotní pojišťovna 
 
 

  
 
_____________________________________  
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
 
      
 
 
____________________________________ 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
 
      
 
 
_____________________________________ 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
 
     
 
 
_____________________________________ 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
 
      

 
 


		2021-02-23T06:57:59+0100
	JUDr. Petr Vaněk, PhD.


		2021-02-23T08:47:48+0100
	Ing. Radovan Kouřil


		2021-02-23T09:09:12+0100
	Ing. Antonín Klimša, MBA


		2021-02-23T11:32:32+0100
	Ing. Josef Diessl


		2021-02-23T11:44:20+0100
	David Kostka


		2021-02-23T11:50:40+0100
	MUDr. Petr Šmach


		2021-02-23T12:24:41+0100
	Ing. Zdeněk Kabátek




