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MINISTERSTVA 
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000051-000/2021-00

Smlouva o provedení a úhradě preventivních 
ONKOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ

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, oddíl A, vložka 7216, 
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: 

(dále též jako „ZPMVČR),

a

Fakultní nemocnice Olomouc,
se sídlem Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00,
IČO: 00098892,
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem, 
bankovní spojení: 

(dále též jako „Poskytovatel“),

(ZP MV ČR a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany"1 nebo jednotlivě jako "Smluvní 
strana")

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1724 a 
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník )

tuto
Smlouvu o provedení a úhradě preventivních 

ONKOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ 
(dále jen „Smlouvá )

Článek I. 
Účel Smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 280/1992 Sb.“), ZP MV ČR vytvořila fond prevence určený na podporu a realizaci 
preventivních a léčebných zdravotnických programů, a za účelem úhrady zdravotní péče 
o pojištěnce ZP MV ČR, která není hrazena z finančních prostředků základního fondu 
zdravotního pojištění za podmínek stanovených zákonem č. 280/1992 Sb.
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2. Předmětem této Smlouvy je Preventivní program, který je určen ke zlepšení zdravotního 
stavu pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR (dále jen „Program“) a úprava vzájemných 
práv a povinností ZP MV ČR a Poskytovatele při jeho realizaci, tedy dohoda o rozsahu 
zdravotních výkonů v rámci vyšetření, ceny vyšetření a způsob úhrady.

3. Účelem této Smlouvy je sjednat vzájemné podmínky spolupráce ZP MV ČR a Poskytovatele 
při realizaci Programu pro pojištěnce ZP MV ČR.

4. Vzájemné vztahy mezi pojištěnci ZP MV ČR a Poskytovatelem při provádění preventivních
onkologických vyšetřeních se řídí ustanoveními § 2636 a násl. občanského zákoníku 
upravujícími péči o zdraví.

Článek II.
Práva a povinnosti ZP MV ČR

1. ZP MV ČR realizuje Program na základě rozhodnutí Správní rady ZP MV ČR, která 
současně schvaluje pro zaměstnavatele pojištěnců ZP MV ČR, se kterými má ZP MV ČR 
uzavřenou Smlouvu o spolupráci v rámci programů k fondu prevence ZP MV ČR (dále jen 
„Zaměstnavatel/lé“) příslušný finanční rozpočet na jeden kalendářní rok.

2. ZP MV ČR se zavazuje informovat Poskytovatele o Zaměstnavatelích, kteří budou v roce 
2021 uplatňovat Poukaz ZP MV ČR.

3. ZP MV ČR se zavazuje uhradit Poskytovateli provedená preventivní onkologická vyšetření. 
Nedílnou součástí vyúčtování budou schválené Poukazy ZP MV ČR.

Článek III.
Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje provádět pojištěncům ZP MV ČR 
preventivní onkologická vyšetření.

2. Vyšetření bude realizováno na základě „Poukazu ZP MV ČR“ (viz Příloha č. 2).

3. Výběr pojištěnce je v kompetenci jeho Zaměstnavatele, se kterým má ZP MV ČR uzavřenu
samostatnou Smlouvu o spolupráci.

4. Vyšetření si objednává pojištěnec ZP MV ČR.

5. Poskytovatel se zavazuje každé pololetí informovat ZP MV ČR obecně o výsledcích
preventivních onkologických vyšetření pro statistické účely (počet nově diagnostikovaných 
nálezů a jejich specifikaci, či podezření na nový pozitivní nález).

Článek IV.
Platební podmínky

1. Preventivní onkologická vyšetření pojištěnců ZP MV ČR budou prováděna za cenu 6 500 
Kč (slovy: šesttisícpětsetkorunčeských) / 1 vyšetření a v rozsahu dle Přílohy č. 1 této 
Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást).
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2. Úhrada za preventivní onkologická vyšetření bude realizována na výše uvedený účet 
Poskytovatele na základě účetního dokladu se splatností do 30 dní ode dne jeho doručení 
ZP MV ČR. Poskytovatel vystaví účetní doklad do 15. dne měsíce následujícím po měsíci, 
ve kterém byla provedena vyúčtovaná preventivní onkologická vyšetření. Nedílnou součástí 
vyúčtování budou schválené poukazy ZP MV ČR.. Účetní doklad se považuje za uhrazený 
odepsáním z účtu ZP MV ČR.

3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisu a § 435 občanského zákoníku a dohodnuté dle této Smlouvy. 
Vyúčtování (účetní doklad + příloha), které neobsahuje náležitosti stanovené zákonem 
nebo náležitosti dohodnuté v této Smlouvě, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, 
popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je ZP MV ČR oprávněna do data splatnosti 
účetního dokladu vrátit. Při nezaplacení takto nesprávně vystaveného vyúčtování není 
ZP MV ČR v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného vyúčtování začne 
běžet znovu sjednaná lhůta splatnosti.

4. Účetní doklad je možné zaslat ZP MV ČR elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím 
datové schránky ZP MV ČR, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Poskytovatel datovou schránkou, 
lze účetní doklad též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz. Do předmětu zprávy je 
třeba uvést text „Fakturace_R“.

5. Účetní doklad musí kromě náležitostí uvedených v odst. 3, resp. 4 tohoto článku obsahovat 
číslo pod kterým je Smlouva evidována u ZP MV ČR.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran

Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem potřebnou součinnost a na vyžádání 
podat druhé Smluvní straně informace o průběhu plnění předmětu Smlouvy a aktuálním 
stavu realizace programu.

Článek VI. 
Doba trvání Smlouvy a zánik závazkového vztahu

1. Tato Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021.

2. Smluvní strany mají právo Smlouvu vypovědět bez udání důvodů s měsíční výpovědní 
lhůtou, která počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně.

3. ZP MV ČR je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v důsledku legislativní změny právního 
řádu České republiky, rozhodnutí státních orgánů České republiky, rozhodnutí orgánů ZP 
MV ČR nebo snížení objemu vyčleněných finančních prostředků dojde ke znemožnění 
nebo omezení plnění této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy závazek zaniká ke dni 
doručení projevu vůle jedné Smluvní strany směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé 
Smluvní straně, a tím že účinky odstoupení se řídí ust. § 2004 odst. 2 a 3 občanského 
zákoníku.

4. V případě výpovědi této Smlouvy nebo odstoupení od této Smlouvy se ZP MV ČR zavazuje 
uhradit náklady pouze na ty položky Programu, které byly objednány pro pojištěnce ještě
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do doby doručení výpovědi nebo doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 
Smluvní straně.

Článek VII.
Uveřejňovací povinnost

1. Poskytovatel 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 smluv "), je povinna uveřejnit v 
Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu, včetně jejích 
případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona 
o registru smluv, a s uveřejním Smlouvy v plném znění/kromě částí výslovně 
označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, 
souhlasí.

2. ZP MV ČR se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření 
v Registru smluv. Poskytovatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 

dnů ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda ZP MV ČR 
řádně uveřejnila, a pokud se tak nestalo, je povinen Smlouvu uveřejnit sám a o 
této skutečnosti informovat ZP MV ČR.

Článek Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních strana účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle ČI. VII. odst. 2 této Smlouvy.

2. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy mezi stranami 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Podmínky upravené 
veřejnoprávními předpisy (zejména základní podmínky hrazení příspěvků z fondu 
prevence) se řídí primárně právními předpisy veřejného zdravotního pojištění a je
li Smlouva v rozporu s některým jejich ustanovením, nelze jí v tomto rozsahu 
aplikovat ani se jí dovolávat.

3. Kontaktní osoby Smluvních stran:

za ZP MV ČR:

za Poskytovatele:

4. Veškeré změny Smlouvy musí být učiněny pouze písemně.

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
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Příloha č. 1 - Náplň a cena preventivních onkologických vyšetření v roce 2021

Příloha č. 2 - Vzorový poukaz

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží po
jednom stejnopise smlouvy s platností originálu.

7. Smluvní strany prohlašují, že sí tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a 
na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje 
vlastnoruční podpisy.

V dne -7

ZP MV ČR:

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

2 8 -01- 2021

Poskytovatel:

ředitel
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení preventivních onkologických vyšetřeni

Náplň a cena preventivních onkologických vyšetřeni v roce 2021
vyšetření obsah vyšetření cena**

Krevní obraz Krevní obraz diferenciálem

6 500 Kč

analýza krve a moči

Sedimentace erytrocytů
Stanovení C - reaktivního proteinu
Sodík
Chloridy
Draslík
Vápník celkový
Fosfor
Bilirubin celkový
Hořčík
AST
ALT
GMT
Fosfatáza alkalická (ALP)
LDH
Kreatinin
UREA
Kyselina močová
Glukóza kvantitativní stanovení
Amyláza
Lipáza
Cholesterol
Triglyceridy
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
mikroskopicky
Bílkoviny celkové
Elektroforéza proteinů
Tyreotropin (TSH)

CEA CEA
Beta2mikroglobulin Beta2mikroglobulin
PSA Prostatický specifický antigen
PSA volný Prostatický specifický antigen volný
Ca125 CA 125
RTG plic RTG hrudníku
UZ břicha UZ vyšetření horní poloviny břicha

UZ vyšetření dolní poloviny břicha
UZ varlat UZ varlat
UZ prsu u žen (mamma + axily) UZ prsu (mamma + axily)
iFOBT Vyšetření okultního krvácení
EKG EKG vyšetření
Odběr krve Odběr krve
Vyšetření lékařem včetně závěrečné 
zprávy

Komplexní vyšetřeni onkologem - 
balíček

“cena je konečná, poskytováni zdravotních služeb je od DPH osvobozeno

Poskytovatel MUDr. David Kostka, MBA 
generální ředitel
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky




