
ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA 
VNITRA ČR

Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci  ■ . u.
2018 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 AČ.2 (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, 
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7216, 
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: 

(dále též jako „ZP MV ČR“),

a

Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a 
hasičů, z.s.
se sídlem Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00, 
IČO: 48548596,
Zapsaná dne 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod 
spisovou značkou L 1220
Zastoupená PedDr. Josefem Hauptem, viceprezidentem,
bankovní spojení: 
(dále též jako „Zaměstnavatel),
(ZP MV ČR a Zaměstnavatel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
"Smluvní strana"),

se s přihlédnutím ke všem okolnostem dohodly na uzavření tohoto:
Dodatku Č. 3
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.

Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva takto:

1. Mění se článek II. odst. 2 věta první, takže článek II. odst. 2 věta první Smlouvy zní nově 
takto:

„Výše finančního objemu na realizaci Programu pro Zaměstnavatele bude pro rok 
2021 činit částku 840 000 Kč (osmsetčtyřicettisíckorunčerských)“

2. Čerpání finančního objemu na jednotlivé položky podle článku II. odst. 2 je stanoveno 
následovně:

Položka Celková částka v Kč Počet ks
RLPP - typ - 1 260 000 20
Iontové nápoje 580 000

3. V článku VII. odst. 2 Smlouvy se Příloha č. 1 nahrazuje novou Přílohou č. 1 v tomto 
znění:
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Příloha č. 1 - Nabídka položek Programu v roce 2021 a zároveň Příloha č. 2 - 
Vzorové poukazy a Příloha č. 3 - Vzor požadavku Zaměstnavatele na ZP MV ČR se 
nahrazují aktuálním zněním

Článek II.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 2 tohoto článku Dodatku. Za den uzavření 
tohoto Dodatku se považuje den podpisu poslední ze Smluvních stran.

2. Zaměstnavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že ZP MV ČR jako povinný subjekt dle 
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 (dále jen "zákon o registru sm/uv"), je povinen uveřejnit v Registru 
smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek za splnění podmínek 
k uveřejnění dle zákona o registru smluv.

3. ZP MV ČR se zavazuje, že tento Dodatek uveřejní ve lhůtě 10 dnů od jeho uzavření 
v Registru smluv dle odst. 1 tohoto článku Dodatku. Zaměstnavatel je povinen po 
uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl uzavřen, v Registru smluv 
ověřit, zda ZP MV ČR tento Dodatek řádně uveřejnila, a pokud se tak nestalo, je povinen 
tento Dodatek uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat ZP MV ČR.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Nabídka položek Programu v roce 2021
Příloha č. 2 - Vzorové poukazy
Příloha č. 3. - Vzor požadavku na objednání

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že jeho 
obsahu porozuměly a že s ním souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují 
své vlastnoruční podpisy.

V P Č4M dne 
ZP MV ČR:

V Praze dne / a < !j * /

Zaměstnavatel:

Unie tělovýchovných organizací Policie
České republiky, sportovní svaz policistů a 
hasičů, z.s.
PedDr. Josef Haupt, viceprezident

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,
MUDr. David Kostka, 
generální ředitel
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Příloha č. 1

Výběr položek na rok 2021 pro MV ČR:

V roce 2021 bude mezi ZP MV ČR a smluvními lázněmi pro RLPP zajištěno, že ZP MV ČR 
uhradí také poukazy vydané v roce 2020, které se budou realizovat v náhradním termínu v 
roce 2021 (zahájení do 31. 12. 2021), a to nad rámec poukazů RLPP 2020.

RLPP (pouze PČR a HZS)

rehabilitační léčebně preventivní pobyt (RLPP) - úhrada 
zahrnuje ubytování, léčení a stravování typ I - v délce 7 dní (6 nocí) 13 000 Kč

rehabilitační léčebně preventivní pobyt (RLPP) - úhrada 
zahrnuje ubytování a léčení typ II - v délce 7 dní (6 nocí) 7 000 Kč
rehabilitační léčebně preventivní pobyt (RLPP) - úhrada 
zahrnuje ubytování, léčení a stravování typ III - v délce 4 dní (3 nocí) 7 500 Kč

očkovací látky, nehrazené z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění
Typ očkovací látky (kód SÚKL) cena za 1 ks bez 

DPH
Vakcína proti klíšťové encefalitidě J07BA 466,7
Vakcína proti hepatitidě A a hepatitidě B

J07BC
1 254,52

Vakcína proti hepatitidě B 590,98
Vakcína proti hepatitidě A 810,11
Vakcína proti Pneumokoku typu 4,6B,9V,14,18C,19F a 23F J07AL 1194,41
Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi J07AJ 509,5
Vakcína proti choleře J07AE 1 465,61
Vakcína proti meningokoku typu A, C, W-135 a Y J07AH 1 012,73
Vakcína proti břišnímu tyfu J07AP 474,85
Vakcína proti vzteklině J07BG 418,81
Vakcína proti žluté zimnici J07BL 837,62
Vakcína proti poliomyelitidě J07BF 134,23
Vakcína proti spalničkám J07BD 405,36
vitaminy, doplňky stravy a léčivé přípravky z koupené v 
lékárně

volitelná výše
příspěvku

preventivní prohlídky, které nejsou hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištěni

prevence kožních nádorů - 
digitální dermatoskop,
vyšetření za účelem zjištění 
diabetes mellitus - vyšetření krve, 
vyšetření za účelem zjištění
osteoporózy - denzitometrem, 
vyšetření za účelem zjištění
kardiovaskulárních onemocnění - 
EKG - do 40 let věku (počítáno dle 
data narození),
vyšetření za účelem zjištění 
nadváhy a obezity - na bodystatu u 
poskytovatele zdravotních služeb 
nebo v lékárně,
vyšetření u optometristy.

volitelná výše
příspěvku

zdravotní služby - ambulantní rehabilitace (mimo masáže 
a saunu)

volitelná výše
příspěvku

iontové nápoje (pouze UNITOP) refundace

enzymy s protizánětlivým účinkem (Nadace PaH) refundace
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Příloha č. 2 - Vzorové poukazy
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preventivrz pobyt
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Příloha č. 3
Číslo požadavku: ObZZ............X /2021

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

Poždavek na objednávku očkovacích látek

V.....dne

Dobrý den,

na základě předem schváleného seznamu pojištěnců žádáme objednání očkovacích látek dle 
přiloženého seznamu - list 2.

Kontaktní osoba za ObZZ:

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na kontaktní osobu.

S přáním klidných dnů.

MUDr.
Vedoucí odboru ObZZ/Poliklinika................
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