
Stránka č. 1 z celkového poštu 5 stran 

Smlouva o spolupráci při provádění clearingu 

 

 

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 

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: Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

 

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 

 

(společně jako „Zdravotní pojišťovny“ nebo samostatně každá jako „Zdravotní pojišťovna“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“). 

  



Stránka č. 2 z celkového poštu 5 stran 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Zdravotní pojišťovny uzavřely dne 6. 11. 2020 se společností Avenier a.s., IČO 26260654, se sídlem 

Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „Distributor“) Smlouvu o zajištění komplexní 

dodávky a distribuce screeningových POC antigenních testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen „Smlouva o dodávkách a distribuci 

antigenních testů“), jejímž předmětem je závazek Distributora zajistit komplexní dodávky  

a distribuci screeningových POC antigenních testů poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb 

ve smyslu mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 a závazek Zdravotních pojišťoven uhradit 

Distributorovi screeningové POC antigenní testy a jejich distribuci. 

 

2. S ohledem na účel Smlouvy o dodávkách a distribuci antigenních testů, tedy dodání příslušných 

zdravotnických prostředků poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a zajištění  

co nejrychlejší úhrady těchto prostředků Zdravotními pojišťovnami, a to formou předběžné úhrady 

a vyúčtování na základě skutečně dodaného množství uvedených prostředků, poskytly Zdravotní 

pojišťovny Distributorovi v souladu s článkem IV. Smlouvy o dodávkách a distribuci antigenních 

testů zálohovou platbu, a to v poměru dle počtu registrovaných pojištěnců Zdravotních pojišťoven 

podle stavu ke dni 1. 7. 2020. 

 

3. Zúčtování poskytnuté zálohové platby bude provedeno v rámci konečného vyúčtování podle 

skutečně dodaného objemu screeningových POC antigenních testů, a to na základě předávacích 

protokolů/dodacích listů předaných Zdravotním pojišťovnám Distributorem. 

 

4. S ohledem na skutečnost, že Zdravotní pojišťovny uhradily zálohovou platbu Distributorovi poměrně 

dle počtu registrovaných pojištěnců, bude kromě konečného vyúčtování s Distributorem provedeno 

rovněž finanční vypořádání mezi jednotlivými Zdravotními pojišťovnami.  

 

5. K provedení finančního vypořádání mezi Zdravotními pojišťovnami je zapotřebí provedení clearingu 

ze strany poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb vykázaných a jednotlivými Zdravotními 

pojišťovnami uznaných výkonů testování screeningovými POC antigenními testy, které byly dodány 

na základě Smlouvy o dodávkách a distribuci antigenních testů (dále jen „Výkon testování“). 

 

 

II. Předmět Smlouvy 

 

Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Zdravotních pojišťoven souvisejících 

se závěrečným vyúčtováním zálohové platby dle Smlouvy o dodávkách a distribuci antigenních testů 

a s clearingem screeningových POC antigenních testů vykázaných poskytovateli zdravotních 

a sociálních služeb, tedy clearingem vykázaných a jednotlivými Zdravotními pojišťovnami uznaných 

Výkonů testování screeningovými POC antigenními testy, které byly dodány na základě Smlouvy o 

dodávkách a distribuci antigenních testů (dále jen „Clearing“), zejména stanovení práv a povinností 

Zdravotních pojišťoven při provádění Clearingu, ale i sjednocení jejich postupu při jednání s třetími 

osobami v této věci. 

 

 

III. Pověřený zástupce Zdravotních pojišťoven 

 

1. Zdravotní pojišťovny se dohodly, že pověřeným zástupcem Zdravotních pojišťoven je pro účely 

činností dle této Smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven  

a stavebnictví (dále jen „Pověřený zástupce“). 

 

2. Pověřený zástupce je tak na základě pověření ze strany Zdravotních pojišťoven dle předchozího 

odstavce a za účelem splnění svých závazků dle Smlouvy za Zdravotní pojišťovny oprávněn 

zejména: 

 

a) organizovat společná jednání zástupců Zdravotních pojišťoven v souvislosti s Clearingem; 
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b) přijímat, shromažďovat a vyhodnocovat informace předané Pověřenému zástupci ostatními 

Zdravotními pojišťovnami v souladu se Smlouvou; 

c) požadovat od ostatních Zdravotních pojišťoven veškerou potřebnou součinnost k provedení 

Clearingu; 

d) připravit vyhodnocení dat Zdravotních pojišťoven ve vztahu k datům předaným Distributorem; 

e) požadovat po Distributorovi poskytnutí veškerých dat potřebných k provedení Clearingu; 

f) zastupovat Zdravotní pojišťovny při jednáních vůči třetím osobám, zejména vůči 

poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, Distributorovi, Ministerstvu práce a sociálních 

věcí a Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, pokud je to třeba pro řádné provedení 

Clearingu. Pro vyloučení všech pochybností Zdravotní pojišťovny shodně prohlašují, že 

Pověřený zástupce není oprávněn jménem Zdravotních pojišťoven činit závazná právní jednání; 

g) podniknout nezbytné kroky k tomu, aby došlo k řádnému vykázání Výkonu testování ze strany 

poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, včetně jejich oslovení či jednání s nimi; 

h) řešit veškerou komunikaci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v souvislosti 

s vykázáním Výkonu testování (včetně vyřizování dotazů s tímto souvisejících); 

i) navrhovat Zdravotním pojišťovnám další společný postup, pokud jde o finanční vypořádání mezi 

Zdravotními pojišťovnami navzájem, Zdravotními pojišťovnami a Distributorem, jakož i řešení 

vzniklých ztrát, včetně otázky vymáhání ztrát u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

 

3. Zdravotní pojišťovny se dohodly, že za činnosti dle této Smlouvy nenáleží Pověřenému zástupci 

odměna ani náhrada nákladů s touto činností souvisejících. 

 

 

IV. Data předávaná Zdravotními pojišťovnami a jejich vyhodnocení 

 

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují Pověřenému zástupci předávat data týkající se Výkonu testování 

minimálně v následujícím rozsahu: 

a. Kód Zdravotní pojišťovny; 

b. IČO; 

c. IČZ; 

d. Kód Výkonu testování (99946, 99947); 

e. Datum provedení Výkonu testování; 

f. Měsíc vykázání Výkonu testování; 

g. Počet uznaných Výkonů testování; 

h. ID datové schránky poskytovatele. 

 

2. Data podle odst. 1 tohoto článku budou Zdravotními pojišťovnami předána Pověřenému zástupci 

v následujících termínech, a to vždy podle stavu vykazování Výkonu testování, který má Zdravotní 

pojišťovna k dispozici k: 

a. 31. 3. 2021; 

b. 30. 6. 2021; 

c. 31. 12. 2021. 

 

3. Data předaná Zdravotními pojišťovnami Pověřený zástupce vyhodnotí nejpozději do tří měsíců ode 

dne jejich předání poslední Zdravotní pojišťovnou. Vyhodnocením dat se rozumí sloučení a analýza 

dat Zdravotních pojišťoven a dat získaných Zdravotními pojišťovnami, resp. Pověřeným zástupcem 

od Distributora, z níž bude zřejmé množství a rozdíl mezi počty screeningových POC antigenních 

testů, které byly Distributorem dodány jednotlivým poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb 

a počty Výkonů testování, které byly jednotlivým Zdravotním pojišťovnám vykázány, ale i počtu 

Výkonů testování, které byly následně ze strany Zdravotních pojišťoven uznány (dále jen 

„vyhodnocení“).  

 

4. Výsledky jednotlivých vyhodnocení předá Pověřený zástupce Zdravotním pojišťovnám 

prostřednictvím kontaktních osob dle Smlouvy písemně spolu s návrhem dalšího postupu. 

 

5. Po vyhodnocení dat předaných dle odst. 2 písm. c) Pověřený zástupce navrhne Zdravotním 

pojišťovnám další společný postup, pokud jde o finanční vypořádání mezi Zdravotními pojišťovnami 
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navzájem, jakož i řešení vzniklých ztrát, včetně otázky vymáhání ztrát u poskytovatelů zdravotních 

a sociálních služeb. 

 

 

V. Zúčtování zálohy dle Smlouvy o dodávkách a distribuci antigenních testů 

 

1. Pověřený zástupce se zavazuje připravit konečné vyúčtování dle článku IV. odst. 4 Smlouvy o 

dodávkách a distribuci antigenních testů podle skutečně dodaného objemu screeningových POC 

antigenních testů, a to na základě předávacích protokolů/dodacích listů získaných od Distributora. 

 

 

VI. Součinnost a vzájemná komunikace 

 

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění Smlouvy. Každá ze Zdravotních pojišťoven je povinna informovat 

Pověřeného zástupce o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 

plnění Smlouvy, resp. pro průběh Clearingu. 

 

2. Zdravotní pojišťovny se dohodly na zachovávání mlčenlivosti ohledně všech okolností a informací, 

o nichž se v rámci provádění činností dle Smlouvy dozví, zejména pak pokud jde o data předávaná 

mezi Zdravotními pojišťovnami. 

 

 

VII. Kontaktní údaje Zdravotních pojišťoven 

 

1. Kontaktními údaji ve věci Smlouvy jsou: 

 za Pověřeného zástupce – Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven  

a stavebnictví: Ing. Pavel Krupička, LL.M., e-mail: pavel.krupicka@ozp.cz;  

 za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky: Ing. David Šmehlík MBA,   

e-mail: david.smehlik@vzp.cz;  

 za Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky: Ing. Markéta Benešová,  

e-mail: mbenesova@vozp.cz; 

 za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu: Lucie Linkeová, Ba (Hons),  

e-mail: lucie.linkeova@cpzp.cz;  

 za Zaměstnaneckou pojišťovna Škoda: MUDr. Petr Šmach, e-mail: smach@zpskoda.cz;  

 za Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky: MUDr. Zdeňka Salcman 

Kučerová, MBA, e-mail: zdenka.salcman@zpmvcr.cz; 

 za RBP, zdravotní pojišťovnu: JUDr. Václav Janalík, MHA, e-mail: janalik@rbp-zp.cz. 

 

2. Zdravotní pojišťovny se zavazují, že bez zbytečného odkladu oznámí změny kontaktních údajů,  

a to písemně na e-mailové adresy kontaktních osob. Zdravotní pojišťovny shodně prohlašují,  

že změna kontaktních údajů nebude považována za změnu této Smlouvy. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Zdravotní pojišťovnou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Zdravotní pojišťovny se dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

provede Pověřený zástupce. 

 

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

 

3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě všech Zdravotních pojišťoven na celém 

obsahu její změny či doplnění, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních 
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dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci všech Zdravotních pojišťoven. Jiné zápisy, protokoly, 

oznámení apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku podle 

tohoto odstavce se nevyžaduje pouze v případě změny kontaktních osob Zdravotních pojišťoven, 

jejich kontaktních údajů.  

 

4. Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě.  

 

5. Zdravotní pojišťovny si před podpisem tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 

jednotlivých ustanovení této Smlouvy stvrzují elektronickým podpisem svých zástupců. 

 
 
 
_____________________________________  
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 
 


