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SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ   
 
 

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: 
 

a 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 

se sídlem Ostrava, Vítkovice, Jeremenkova 161/11, PSČ 703 00, 

IČO: 476 72 234, 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 

545, 

zastoupená JUDr. Petrem Vaňkem, Ph.D., generálním ředitelem, 

bankovní spojení:
 

a 

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 
se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00,  

IČO: 471 14 321, 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232, 

zastoupená Ing. Radovanem Kouřilem, MBA, generálním ředitelem, 
bankovní spojení:
 

a 

 

RBP, zdravotní pojišťovna, 

se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická 967/108, PSČ 710 00, 

IČO: 476 73 036, 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 

554, 

zastoupená Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem 

bankovní spojení:
 

a 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 

se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4,  
IČO: 471 14 975, 
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zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564, 

zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem, 
bankovní spojení:
 

a 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 

se sídlem Praha 3, Vinohrady, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, 
IČO: 411 97 518, 

zastoupená Ing. Zdeňkem Kabátkem, ředitelem, 

bankovní spojení:
 

a 

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 

se sídlem Mladá Boleslav, Husova 302, PSČ 293 01, 

IČO: 463 54 182, 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7541, 

zastoupená Ing. Darinou Ulmanovou, MBA, ředitelkou, 
bankovní spojení: 
 

(společně též jako „Zdravotní pojišťovny“ nebo „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě 
jako „Smluvní strana"), 

 

uzavřely níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s  ustanovením § 2716 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), tuto 

 

 
SMLOUVU O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ  

(dále jen „Smlouva“) 
 

 

Preambule  

1. Zdravotní pojišťovny jsou podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. d) a ustanovení § 30 odst. 
2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), 
povinny hradit léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle 
antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví, a to na základě smlouvy uzavřené s osobami, které 
mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků. 

2. Za účelem naplnění povinnosti stanovené v předchozím odstavci se Zdravotní 
pojišťovny vedeny zájmem na hospodárném a efektivním vynakládání prostředků 
z veřejného zdravotního pojištění, dohodly v souladu s ustanovením § 7 ZZVZ na 
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společném zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění administrace 
zadávacího řízení a zpracování zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce, 
jejímž předmětem bude zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků 
obsahujících očkovací látky pro pravidelné očkování na období 1. 1. 2022 až 31. 12. 
2025. Zdravotní pojišťovny prohlašují, že nadlimitní veřejnou zakázku na zajištění 
komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro 
pravidelné očkování na období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2025 budou zadávat společně, což 
se zavazují stvrdit samostatnou smlouvou.    

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení, předmět smlouvy 

1. Zdravotní pojišťovny se touto Smlouvou sdružují ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ za 
účelem společného zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění 
administrace zadávacího řízení včetně zpracování zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce, jejímž předmětem je zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých 
přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelné očkování na období 1. 1. 2022 až 
31. 12. 2025 (dále též „Veřejná zakázka“)“. K dosažení tohoto účelu se Zdravotní 
pojišťovny zavazují přispět svou činností a vzájemně spolupracovat podle pravidel 
stanovených touto Smlouvou.   

2. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti Zdravotních 
pojišťoven souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu podle ustanovení 
článku I., odst. 1. této Smlouvy (dále jen „VZMR“). 

3. Zdravotní pojišťovny se dohodly, že VZMR bude zadávána mimo zadávací řízení 
v souladu s ustanovením § 31 ve spojení s § § 27 písm. a) ZZVZ (dále též „výběrové 
řízení“). Předpokládaná hodnota VZMR bude stanovena před zahájením výběrového 
řízení.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že VZMR bude zadávána v 

souladu se zásadami podle § 6 ZZVZ.    

 
Článek II. 

Práva a povinnosti Smluvních stran, pověřený zástupce  

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují provést v souladu s článkem I., odst. 3. Smlouvy výběr 
administrátora – advokátní kanceláře (dále jen „Administrátor“), aby na základě 
uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb ve shodě s nimi a jejich jménem a na 
jejich účet zajistil kompletní administraci zadávacího řízení na zajištění komplexních 
dodávek a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná 
očkování na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025 a aby je též ve smyslu ustanovení § 43 
ZZVZ v daném zadávacím řízení smluvně zastupoval, pokud tato Smlouva, ZZVZ nebo 

smlouva o společném zadávání Veřejné zakázky, nestanoví jinak. Administrátor je 

oprávněn jednat za Zdravotní pojišťovny vůči třetím osobám v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a příslušnou smlouvou  
o poskytování právních služeb. Zdravotní pojišťovny také mohou ad hoc vystavit 

Administrátorovi odpovídající písemnou plnou moc. 
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2. Administrátor následně v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb, 

příslušnými právními předpisy a při uvážení požadavků a zájmů Zdravotních pojišťoven 
provede přípravu zadávací dokumentace a komplexní administraci zadávacího řízení na 

zajištění komplexních dodávek a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací 
látky pro pravidelná očkování na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025. Úkony, které si 
Zdravotní pojišťovny vyhradí k předchozímu schválení (odsouhlasení), provede 
Administrátor až po písemném odsouhlasení Zdravotními pojišťovnami.  

3. Zdravotní pojišťovny jsou povinny: 

a) zpracovat společně zadávací dokumentaci sestávající z výzvy k předložení nabídky 
na VZMR (dále jen „Výzva“) a návrhu smlouvy (dále společně jen „Dokumentace“) a 

tuto odsouhlasit; Výzvu podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární 
orgán nebo jím zmocněná osoba; 

b) určit dodavatele, kterým bude zaslána Výzva; 

c) určit své zástupce do komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek 
účasti a hodnocení nabídek; 

d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky; rozhodnutí podepisuje za každou 
Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba; 

e) uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem; smlouvu podepisuje za každou Zdravotní 
pojišťovnu její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba; 

f) rozhodnout o případném zrušení VZMR; rozhodnutí podepisuje za každou Zdravotní 
pojišťovnu její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba; 

4. Zdravotní pojišťovny současně zmocňují Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České 
republiky (dále jen „ZP MV ČR“), aby jejich jménem jako pověřený zástupce 
zadavatelů: 

a) zahájila VZMR odesláním Výzvy určeným dodavatelům; 

b) vedla dokumentaci k VZMR;  

c) přijímala nabídky dodavatelů. 

5. ZP MV ČR je povinna řádně uchovávat dokumentaci k VZMR vedenou dle předchozího 
odstavce písm. c) této Smlouvy. ZP MV ČR se zavazuje poskytnout Zdravotním 
pojišťovnám po dobu deseti (10) let ode dne ukončení výběrového řízení nebo od změny 
závazku ze smlouvy na VZMR, dokumentaci k VZMR v případě přezkumných řízení, 
jakož i pro případ výkonu kontroly podle příslušných právních předpisů. ZP MV ČR také 
umožní Zdravotním pojišťovnám, aby si pořídily pro své potřeby kopii kompletní 
dokumentace k VZMR. 

6. Zdravotní pojišťovny se zavazují poskytovat ZP MV ČR veškerou nezbytnou součinnost 
při zadání VZMR, a to jak ve fázi přípravy výběrového řízení, tak i v jeho průběhu. 

7. Pro zajištění rychlého a bezproblémového projednávání případných otázek si sdělí 
Zdravotní pojišťovny navzájem kompetentní osobu a jejího zástupce.  

8. Smluvní strany jsou povinny pro zajištění rychlého a efektivního zpracování dotazů  
a případných námitek uvolnit odpovídající personální zdroje během celé doby 
administrace VZMR. 
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9. Zdravotní pojišťovny se zavazují, jakmile to bude objektivně možné a bez zbytečného 
odkladu, uzavřít podle § 7 ZZVZ smlouvu o společném zadávání nadlimitní veřejné 
zakázky na zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících 
očkovací látky pro pravidelné očkování na období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2025 (dále jen 
„Veřejná zakázka“) a určit tzv. pověřeného zadavatele pro tuto Veřejnou zakázku.   

 

Článek III. 
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a 

postup  

1. Dokumentace pro  zadání VZMR společně a jednomyslně odsouhlasená Zdravotními 
pojišťovnami bude obsahovat Výzvu a návrh smlouvy. Návrh Dokumentace bude 

předložen Zdravotním pojišťovnám připomínkám. 

2. Připomínky a návrhy k návrhu Dokumentace zaslané v určeném termínu budou 
Zdravotními pojišťovnami vypořádány na společném jednání.  

3. Otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek provede 
komise, v níž budou zastoupeni zástupci určení každou Zdravotní pojišťovnou podle 

ustanovení článku II., odst. 3. písm. c) této Smlouvy, ledaže by některá ze Zdravotních 
pojišťoven účast v komisi odmítla. Odmítnutí účasti v komisi musí být odůvodněno a 
doloženo písemně.  

4. Na jednání komise může každá ze Zdravotních pojišťoven přizvat další odborné 
poradce, kteří však nebudou členy komise.  

5. Otevírání nabídek, posuzování splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek bude 
probíhat v termínech dohodnutých Zdravotními pojišťovnami.  

6. Na základě výsledku hodnocení provedeného komisí uzavřou Zdravotní pojišťovny s 
vybraným dodavatelem smlouvu na plnění VZMR. 

 

   Článek IV. 

Odměna Administrátorovi, náklady a odpovědnost smluvních stran  

1. Administrátorovi za realizaci přísluší odměna podle uzavřené smlouvy o poskytování 
právních služeb, s výjimkou případů předem písemně schválených všemi Zdravotními 
pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny se budou podílet na úhradě odměny Administrátora 
každá jednotlivě ve výši jedné sedminy sjednané odměny. 

2. Veškeré další náklady spojené s přípravou a realizací plnění podle této Smlouvy, 

poskytnutím informací a dokladů a jakékoliv součinnosti nese každá Zdravotní 
pojišťovna, která danou činnost vyvinula, ke své tíži.  

3. Každá Zdravotní pojišťovna sama ponese náklady a škody, které jí vzniknou z důvodů 
případných kontrolních řízení.  

4. Ustanovení odst. 2 tohoto článku se neuplatní, pokud se jednání či opomenutí, které 
vedlo ke vzniku nákladů či škody na straně třetích osob dopustí pouze jedna nebo 
omezený počet Zdravotních pojišťoven (nikoliv však všechny) dle této Smlouvy. V tomto 
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případě nese náklady a škody dle této Smlouvy pouze ta Zdravotní pojišťovna nebo ty 
Zdravotní pojišťovny, které jsou za takové jednání či opomenutí odpovědné. 

 

Článek V. 
Zánik sdružení zdravotních pojišťoven 

1. Sdružení Zdravotních pojišťoven ke společnému zadání VZMR je založeno na dobu 
určitou do doby dosažení účelu jeho založení uvedeného v ustanovení článku I. této 
Smlouvy.  

2. Sdružení Zdravotních pojišťoven zaniká zadáním VZMR podle ustanovení článku II. této 
Smlouvy. 

3. Zdravotní pojišťovny shodně prohlašují, že jejich závazky sjednané touto Smlouvou 
zůstávají v platnosti i po zániku sdružení. 

 

Článek VI. 
Součinnost a vzájemná komunikace  

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace potřebné pro řádné provádění výběrového řízení a zadání VZMR dle této 
Smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna informovat ostatní smluvní strany o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této 
Smlouvy, resp. pro průběh výběrového řízení. 

2. Zdravotní pojišťovny se zavazují plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení a byly dodržovány dohodnuté termíny a lhůty. Smluvní strany 
prohlašují, že jsou plně připraveny k vzájemné součinnosti a poskytování všech 
informací nezbytných pro řádné naplnění této Smlouvy. 

3. Zdravotní pojišťovny se zavazují, že si vzájemně sdělí kontaktní údaje na určené 
zástupce do komise pro jednání, posouzení a hodnocení nabídek podle ustanovení 
článku III., odst. 2. písm. c) této Smlouvy nejpozději do druhého dne po podpisu této 
Smlouvy.   

4. Při komunikaci mezi Zdravotními pojišťovnami se upřednostňuje elektronická forma 
komunikace, tj. ve formě e-mailu nebo osobní jednání s využitím technických prostředků 
umožňujících komunikaci na dálku.  

5. V případě potřeby osobního jednání Zdravotních pojišťoven v rámci procesu zadávání 
VZMR bude jednáno v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, pokud 
nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

6. Zdravotní pojišťovny se dohodly na zachovávání mlčenlivosti ohledně všech okolností a 
informací, o nichž se v rámci přípravy a realizace výběrového řízení dozví. Toto neplatí 
pro zákonem stanovené povinnosti poskytování informací vůči dozorujícím orgánům a 
také v rámci poradenské činnosti právních zástupců či auditorů. 

7. Zdravotní pojišťovny zajistí, že k informacím, které vzniknou v rámci realizace 

výběrového řízení – nezávisle na tom, zda se tak stane ústně, v elektronické nebo 
listinné formě – budou mít přístup pouze kompetentní osoby určené smluvními stranami, 
které se podílejí na přípravě a realizaci výběrového řízení.   
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Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., uzavírá se na dobu určitou, do řádného uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Zdravotními pojišťovnami v souladu s ustanovením článku III., odst. 6. této Smlouvy. 

2. Zdravotní pojišťovny souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv a prohlašují, 
že tato Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky po předání Smlouvy podepsané 
(uzavřené) za všechny Zdravotní pojišťovny.  

3. Tato Smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí některé smluvní strany podanou i bez uvedení důvodu do doby zahájení 
výběrového řízení. Výpovědní doba je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi ostatním smluvním stranám.  

4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně dohodou. 

5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě Zdravotních pojišťoven 
na celém obsahu její změny či doplnění, a to formou písemných, vzestupně číslovaných 
smluvních dodatků. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. Zdravotní pojišťovny se zavazují nahradit do pěti (5) 
pracovních dnů po doručení výzvy ostatním účastníkům Smlouvy neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a 
účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít 
novou smlouvou. 

7. Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smluvní strany ji podepisují v 
souladu s § 5 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují své podpisy. 
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 _____________________ 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
České republiky, 

 MUDr. David Kostka, MBA, 

generální ředitel 
 

 

 

 

 

David 
Kostka

Digitálně podepsal 
David Kostka 
Datum: 2021.04.09 
12:10:29 +02'00'
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 _____________________ 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 

 JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.,  
generální ředitel 
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 _____________________ 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví, 
   

 Ing. Radovan Kouřil, MBA, 
generální ředitel 
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 _____________________ 

RBP, zdravotní pojišťovna,   

 Ing. Antonín Klimša, MBA,  
výkonný ředitel 
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 _____________________ 

Vojenská zdravotní pojišťovna České 
republiky,    

 Ing. Josef Diessl,  

generální ředitel 
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 _____________________ 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky, 

 Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
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 _____________________ 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 

 Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitel 
 

JUDr. Petr 
Vaněk, PhD.
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