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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látku 

proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupeno: doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D., ministrem zdravotnictví 
(dále jen „MZ ČR“) na straně jedné 

a

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
IČO: 47114321
Zastoupena: Ing. Radovanem Kouřílem, generálním ředitelem
(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé.

Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Pojišťovna a MZ ČR spolu uzavřely dne 5. 2. 2021 Smlouvu o úhradě léčivých přípravků 
obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek MZ ČR poskytnout poskytovatelům zdravotních 
služeb za účelem očkování Pojištěnců bezplatně léčivé přípravky obsahující očkovací látku proti 
onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2, které jsou ve vlastnictví České 
republiky, a závazek Pojišťovny uhradit MZ ČR cenu skutečně aplikovaných a poskytovateli 
zdravotních služeb řádně vykázaných a Pojišťovnou uznaných léčivých přípravků obsahujících 
očkovací látky proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 za podmínek 
stanovených ve Smlouvě.

2. Smluvní strany projevily vůli připojit ve smyslu Článku IV. odst. 2 Smlouvy ke Smlouvě nové přílohy, 
které obsahují vymezení dalších Očkovacích látek, Výkonů očkování a Cen očkovacích látek a za 
tímto účelem v souladu s Článkem XIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen 
„Dodatek“).

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají pojmy v něm 
použité stejný význam, jaký jim přisuzuje Smlouva.

Článek III.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí Smlouvy se stává nová Příloha č. 2 - Očkovací 
látka MODERNA, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní stany se dohodly, že nedílnou součástí Smlouvy se stává nová Příloha č. 3 - Očkovací 
látka AstraZeneca, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.

3. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a jsou zachována 
v původním znění.



Článek IV.
Uveřejnění Dodatku v registru smluv

1
1. Smluvní strany se dohodly, že na uveřejnění Dodatku v registru smluv se ustanovení o uveřejnění 

Smlouvy v registru smluv obsažená v Článku X. Smlouvy použijí obdobně s tím, že Dodatek 
v registru smluv uveřejní MZ ČR.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) 
vyhotovení.

3. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 
jednotlivých ustanovení této Smlouvy stvrzují podpisem svých zástupců.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující přílohy:

Příloha č. 2 ke Smlouvě - Očkovací látka MODERNA
Příloha č. 3 ke Smlouvě - Očkovací látka AstraZeneca

Dne:

Za MZ ČR:

Dne: 18. 3. 2021

Za Pojišťovnu:

Ing.
Radova 
n Kouřil

Digitálně 
podepsal Ing. 
Radovan Kouřil
Datum: 
2021.03.19 
13:29:24 +01'00'

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
ministr zdravotnictví

Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel



r Příloha č. 2 ke Smlouvě o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti 
onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2

Očkovací látka MODERNA

1. Název Očkovací látky: COVID-19 Vaccine Moderna injekční disperze mRNA vakcína proti 
onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid)

2. Držitel registrace Očkovací látky: MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. Calle Monte Esquinza 30 
(28010) Madrid Španělsko

3. Datum schválení předběžné registrace Očkovací látky: 6. 1. 2021

4. Podrobnosti o Očkovací látce:  
information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information cs.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

5. Výkonem očkování se rozumí výkon 99931 - (VZP) - COVID-19 - OČKOVÁNÍ - MODERNA, který 
je prováděn v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. a organizačními opatřeními Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR č. 56/2020 a č. 57/2020.

6. Cena Očkovací látky činí 22,5 USD/dávka.

7. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení výše Zálohových plateb za příslušné Dílčí období 
použije MZ ČR vždy kurz stanovený Českou národní bankou ve smyslu § 35 písm. b) zákona České 
národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, platný ke dni přijetí faktury od Držitele. Den 
přijetí faktury od Držitele prokáže Ministerstvo zdravotnictví Pojišťovně současně se stanovením 
výše Zálohových plateb.

8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely zúčtování poskytnuté Zálohové platby ve smyslu Článku 
VII. odst. 3 Smlouvy poskytne MZ ČR Pojišťovně informaci o tom, kolik v daném Dílčím období činila 
skutečná úhrada Očkovacích látek zahrnutých v Přehledu v CZK (bez kurzového rozdílu) dle 
příslušného kurzu stanoveného Českou národní bankou ve smyslu § 35 písm. b) zákona České 
národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen „Cena v CZK“) Držiteli, a to ve formě 
doložení počtu Očkovacích látek a jejich Ceny v CZK, a to v rozsahu, který připadá na Pojišťovnu 
s ohledem na poměr Pojištěnců v České republice vypočtený dle počtu Pojištěnců pojištěných u 
Pojišťovny ke dni 1. 1. 2021.

Pojišťovna tyto údaje předané MZ ČR dle předchozí věty využije při zúčtování Zálohové platby tak, 
že postupně přiřadí příslušný počet Očkovacích látek a jejich Cenu v CZK k totožnému počtu 
Výkonů očkování. V případě, že počet Očkovacích látek uhrazených MZ ČR v příslušném poměru 
připadajícím na Pojišťovnu převýší v daném Dílčím období počet Výkonů očkování, budou tyto 
údaje využity při zúčtování Zálohové platby v bezprostředně následujícím Dílčím období.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-


Příloha č. 3 ke Smlouvě o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti 
onemocněni COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2

Očkovací látka AstraZeneca

1. Název Očkovací látky: COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekční suspenze
Vakcína proti onemocnění COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantní])

2. Držitel registrace Očkovací látky: AstraZeneca AB, SE-151 85 Sódertálje, Švédsko

3. Datum první registrace: 29. ledna 2021

4. Podrobnosti o Očkovací látce:  
information/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_cs.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

5. Výkonem očkování se rozumí výkon 99932 - (VZP) COVID-19 - OČKOVÁNÍ - ASTRAZENECA, 
který je prováděn v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. a organizačními opatřeními Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR č. 56/2020 a č. 57/2020.

6. Cena Očkovací látky činí 1,79 EUR/dávka.

7. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení výše Zálohových plateb za příslušené Dílčí 
období použije MZ ČR vždy kurz stanovený Českou národní bankou ve smyslu § 35 písm. b) zákona 
České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, platný ke dni přijetí faktury od Držitele. 
Den přijetí faktury od Držitele prokáže Ministerstvo zdravotnictví zdravotní pojišťovně současně se 
stanovením výše Zálohových plateb.

8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely zúčtování poskytnuté Zálohové platby ve smyslu Článku 
VII. odst. 3 Smlouvy poskytne MZ ČR Pojišťovně informaci o tom, kolik v daném Dílčím období činila 
skutečná úhrada Očkovacích látek zahrnutých v Přehledu vCZK (bez kurzového rozdílu) dle 
příslušného kurzu stanoveného Českou národní bankou ve smyslu § 35 písm. b) zákona České 
národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen „Cena v CZK“) Držiteli, a to ve formě 
doložení počtu Očkovacích látek a jejich Ceny v CZK, a to v rozsahu, který připadá na Pojišťovnu 
s ohledem na poměr Pojištěnců v České republice vypočtený dle počtu Pojištěnců pojištěných u 
Pojišťovny ke dni 1. 1. 2021.

Pojišťovna tyto údaje předané MZ ČR dle předchozí věty využije při zúčtování Zálohové platby tak, 
že postupně přiřadí příslušný počet Očkovacích látek a jejich Cenu v CZK k totožnému počtu 
Výkonů očkování. V případě, že počet Očkovacích látek uhrazených MZ ČR v příslušném poměru 
připadajícím na Pojišťovnu převýší v daném Dílčím období počet Výkonů očkování, budou tyto 
údaje využity při zúčtování Zálohové platby v bezprostředně následujícím Dílčím období.
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