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Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

DODATEK Č.1 

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROJEKTU 
OPTIMALIZACE SCREENINGU KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA 

ZAVEDENÍM DETEKCE GENOMU LIDSKÉHO PAPILOMAVIRU 
POMOCÍ SAMOODBĚROVÝCH SAD U ŽEN DLOUHODOBĚ SE 

NEÚČASTNÍCÍCH STÁVAJÍCÍHO SCREENINGU 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

Organizační složka státu 

se sídlem: Palackého nám. 4, 128 O I Praha 2 

IČO: 00023833 

zastoupená: prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph. D, ředitelem 

(dále jen „Příjemce") 

a 

RBP, zdravotní pojišťovna 

se sídlem: Michálkovická 967 /l 08 , Slezská Ostrava, 71 O 00 Ostrava 

IČO:41197518 

( dále jen „Spolurealizátor") 

(Příjemce a Spolurealizátor společně dále jen „Smluvní strany") 

dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu 

Optimalizace screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského 

papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu 

ze dne 28. 1. 2021 ( dále též jen „Smlouva o spolupráci na projektu"), 

I. 

1. Smluvní strany se z důvodu změny projektu ze strany Příjemce dohodly na změně počtu oslovených 

pojištěnců Spolurealizátora v počtu až 5 000. V důsledku této změny Smluvní strany 

a. mění ustanovení článku IV, odst. 1, písmeno a), odrážka první Smlouvy o spolupráci na 
projektu, které zní po provedené změně takto: 
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zajištění financování v oblasti materiální, zejména pořízení samoodběrových souprav pro 

vyšetření HPV včetně obalového materiálu v počtu až 5 000 kusů v rámci projektu a úhradu 
všech nákladů souvisejících s obsahem zásilky, poštovními službami a informování účastníků 
o výsledku s doporučením dalšího postupu ve spolupráci s laboratoří provádějící vyšetření na 

přítomnost HPV 
b. mění ustanovení článku IV, odst. 1, písmeno b ), odrážka první Smlouvy o spolupráci na 

projektu, které zní po provedené změně takto: 
provede prostřednictvím svých zaměstnanců výběr až 5 000 vhodných osob, dle specifikací, 

které jsou obsaženy v příloze č. l této smlouvy, 
c. v Příloze č. l Smlouvy o spolupráci na projektu zrušují stávající obsah části Harmonogram 

rozeslání a tento nahrazují textem: 

Předpokládáme rozesílku ve třech měsíčních dávkách. 

• Dávka 1: 400 zásilek, 

• Dávka 2: 400 zásilek, 

• Dávka 3: přibližně 4 000 zásilek 

V případě prvních dvou dávek byly ženy splňující kritéria v daném měsíci vybrány náhodným 

výběrem z celé ČR pro danou dávku. Pojištěnky, které nebyly vybrány v daném měsíci tímto 

postupem, budou osloveny standardní verzí dopisu dle postupu zdravotní pojišťovny. 

V případě třetí dávky budou jednorázově vybrány všechny ženy spliíuj ící interní kritéria 

zdravotní pojišťovny pro výběr pojištěnek k pozvání v průběhu dubna - srpna 2021. Vyřazovací 

kritérium zaměřené na časový odstup od posledního pozvání (,,před 11 a méně měsíci") se 

neuplatní. 

II. 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv. 

2. Není-li dále uvedeno jinak, pojmy uvedené v tomto dodatku č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen 

ve Smlouvě o spolupráci na projektu. 

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci na projektu zůstávají v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

Česká republika - Ústav zdravotnických 

informací a statistiky České republiky 

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.O. ředitel 

v 2 2 -03- 2021 
V Ostrave dne ............... . 




