
ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA 
VNITRA ČR

000030-004/2018-00

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o spolupráci ze dne 15. 5. 2018 ve znění 

Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva")

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216 
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
100:47114304
(dále jen „ZP MV ČR“)
na straně jedné

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
zastoupená: genmjr. Mgr. Janem Švejdarem, policejním prezidentem
Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, Praha 7 
(dále jen „zaměstnavatel“)
na straně druhé

(dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených ujednáních:

I.
Tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) se mění a doplňuje smlouva o spolupráci uzavřená 
dne 15. května 2018 (dále jen „smlouva“) takto:

1. V čl. II. odstavec 2 zní:

„2. Výše finančního objemu na realizaci programu pro zaměstnavatele bude pro rok 
2021 činit částku 6 500 000,-Kč, včetně DPH. Čerpání finančního objemu na jednotlivé 
položky je stanoveno následovně:

Položka Celková částka v Kč Počet ks
RLPP - Typ I 4 160 000 320

RLPP - Typ III 2 340 000 312

2. V čl. III. odstavci 4 se číslovka „2020“ nahrazuje číslovkou „2021“.

3. V čl. VII. odstavec 2 zní:

„2. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 - Nabídka položek programu v roce 2021,
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příloha č. 2 - Poukaz na RLPP.“.

4. Příloha č. 1 smlouvy zní:

„Příloha č. 1
Nabídka položek programu v roce 2021

I. kategorie pojištěnců se zvýšenou fyzickou námahou s nadměrným stresem při výkonu 
povolání a opakovanou expozicí kapénkových infekcí, kontaminovanými předměty či 
mezilidským stykem (policisté nebo zaměstnanci). V případě Nadace policistů a hasičů 
-vzájemná pomoc v tísni (Nadace PaH) u pojištěnců nebo jejich rodinných příslušníků 
(vdovy/vdovci, sirotci), kteří trpí přetrvávajícím posttraumatickým syndromem 
(psychické poruchy - úzkosti, deprese, strach).

II. kategorie pojištěnců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni opakované expozici 
kapénkových infekcí (virózy, chřipky, záněty dolních a horních cest dýchacích), 
zajišťují přímý styk s jinými lidmi (policisté nebo zaměstnanci).

III. kategorie pojištěnců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni statické práci 
v nevhodné poloze s omezenou možností pohybu a jednostranným dlouhodobým 
přetěžováním (např. jednostranné sedavé zaměstnání v kancelářích).

Kategorie Výčet položek

I.

rehabilitační a léčebně preventivní pobyt (RLPP) 
příspěvek na léčebné procedury (nad rámec KOP) 

očkování
vitamíny 
ambulantní rehabilitace nad rámec v.z.p. 
preventivní vyšetření nad rámec v.z.p.

II.

očkování 
vitamíny 
ambulantní rehabilitace nad rámec v.z.p.

III.

preventivní vyšetření nad rámec v.z.p. 
vitamíny
ambulantní rehabilitace nad rámec v.z.p. 

preventivní vyšetření nad rámec v.z.p.
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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 hepatitídě 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 
zakoupené v lékárně volitelná výše příspěvku

preventivní prohlídky, které nejsou hrazeny z 
veřejného zdravotního pojištění

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 - volitelná výše příspěvku
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II

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,
preventivní onkologická prohlídka, 
vyšetření u klinického psychologa.

zdravotní služby - ambulantní rehabilitace (mimo
masáže a saunu) volitelná výše příspěvku

iontové nápoje (pouze UNITOP)
refundace

enzymy s protizánětlivým účinkem (nadace PaH)
refundace

5. Příloha č. 2 smlouvy zní:

„Příloha č. 2
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BS&211 Poukaz na rehabilitační a léčebné 
preventivní pobyt

číslo Poukazu
'2021 typl | | typfl | | typ lil | |

pro pojištěnce ZP MV ČR v roce 2021
typl 7 dní 16 nocí-bez doplatku
typ H 7 dni.' 6 nocí-částečně hrazený (doplatek za stravování) 
typ lil 4dny/3noci-bezdoplatku

razítko a podpis pověřeného pncomkaDatum

2 VYPLNÍ POJÍ ŠTÉNEC

SoMiasim. poCiojj a beru na vědomi, že:
- tento poukaz má statut objednávky, bez kterého ne&e pobyt objednat a realizovat aniitvaát

j : ■■ i nii .
• ZP MV ČR pobyt neuhradí v případě zjištěni, že nejsem registrovánra u ZP MV ČR v době konáni RLPP 

r?!> - i? á
• nejsem lěéen/a s akutním onemocněním (všechna akutni onemocněni, záměna niekčni onemocněni, oběhově selháni, arytmie. 

dekampenzovaný diabetes meMtus. hluboká trombóza apod.) nebo soustavně léčena odborným speciaistou pro závažné 
chronicitě onemocněni (napě nestabilní kardovaskutámi onemocněni onkologické onemocněni apod.) která jsou kontraindikaci 
pro léčebné procedury.

Veškeré vyplněné osobni údaje jsou zpracovávány v soJaou s Nařčením Evropského parlamentu a rady 2D1&B79 ze tkie TI. 4 2016 
o odváné fyzických osob v souvislost se zpractwánim osobních údajů a o volném pcbjbu těchto údajů a o mršeni směrnoe 95/46/ 
ES. Více nformaci o jednot tvých zpracováních naleznete v uveřejněném .Hbanačnan memorandu GOPR" a dále v dokumentu 
Preventivní propamy - Bonusy" na webovýdt stránkách Z* MV ČR na odkazu https .?www.zpmvg-cz,1 (v sekci .0 nás”), resp. 
na odkazu hapsJVovw zpmvcr cziboí stenct/whociy-pro-poiistence.forw-txievence-SOZO.'.

Svým podpisem sJvraý. že jsem se seznámila) s dokunemem „Informace poskytované v souvislosti se zpracovávánán osobních 
údajů při čerpání prostředtar z fondu prevence" ___________________________________________

Datum Podpis popštěnee

www.tnxi
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RLPP lze realizovat pouze v následujících lázeňských zařízeních:

Informace pro lázně:
Fakturujte dle smlouvy:
ZP MV ČR - OOÚ Divize Čechy - Vinohradská 178, 130 00 Praha 3, souhrnnou fakturou vystavenou vždy za všechny 
pojištěnce
ZP MV ČR jednoho zaměstnavatele, a to za RLPP ukončené v jednom kalendářním měsíci. Přílohou poukazu je přehled 
všech poskytnutých procedur s jejich cenou.

www.211 .cz „.
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1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.

3. Zaměstnavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že ZP MV ČR jako povinný subjekt podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), je povinna uveřejnit v registru 
smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento dodatek za splnění podmínek 
k uveřejnění podle tohoto zákona a s uveřejněním (kromě částí výslovně označených, které 
spadají pod výjimky z uveřejnění podle zákona o registru smluv), souhlasí.

4. ZP MV ČR se zavazuje dodatek uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření v registru 
smluv a neprodleně písemně vyrozumět zaměstnavatele o skutečnosti, že dodatek byl 
vložen do registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku souhlasí a že jej uzavírají dle své 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Č. j. PPR- 849/ČJ-2021-990764 Č.j.

V Praze V Praze ú. 3 7/

genmjr. Mgr. Jan Švejdar

policejní prezident generální ředitel

MLrtDr. David Kostka, MBA
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