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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o spolupráci při provádění clearingu 

(dále také jen „Dodatek“) 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

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

IČO:    47672234 

Zastoupena:  JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel 

 

a 

RBP, zdravotní pojišťovna 

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

IČO:   47673036 

Zastoupena: Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel 

 

a 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 

IČO:   47114975  

Zastoupena:  Ing. Josef Diessl, generální ředitel 

 

a 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČO:   41197518 

Zastoupena:  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

 

a 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

se sídlem: Vinohradská 2577/ 178, 130 00 Praha 3 

IČO:   47114304 

Zastoupena:  MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel 

 

a 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO:   46354182 

Zastoupena: Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

 

a 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, Braník, 140 00 Praha 4 

IČO:   47114321 

Zastoupena:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

 

(společně jako „Zdravotní pojišťovny“ nebo samostatně každá jako „Zdravotní pojišťovna“) 
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II. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Zdravotní pojišťovny vymezené v článku I. tohoto Dodatku spolu dne 1. 3. 2021 uzavřely Smlouvu  

o spolupráci při provádění clearingu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla úprava 

vzájemných práv a povinností souvisejících se závěrečným vyúčtováním zálohové platby  

dle Smlouvy o dodávkách a distribuci antigenních testů a s clearingem screeningových POC 

antigenních testů vykázaných poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, tedy clearingem 

vykázaných a jednotlivými Zdravotními pojišťovnami uznaných Výkonů testování screeningovými 

POC antigenními testy, které byly dodány na základě Smlouvy o dodávkách a distribuci antigenních 

testů (dále jen „Clearing“), zejména stanovení práv a povinností Zdravotních pojišťoven  

při provádění Clearingu, ale i sjednocení jejich postupu při jednání s třetími osobami v této věci.  

 

2. Zdravotní pojišťovny shodně prohlašují, že není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají pojmy 

v něm použité totožný význam, jaký jim přisuzuje Smlouva. 

 

 

III. 

Předmět Dodatku – změna Smlouvy 

 

1. Zdravotní pojišťovny se dohodly na doplnění čl. III., odst. 2 Smlouvy, a to tak, že na konci 

dosavadního ustanovení čl. III., odst. 2 Smlouvy, písm. i) se nově mění interpunkční znaménko 

z tečky na středník a za toto ustanovení se nově přidává nové ustanovení čl. III., odst. 2, písm. j) 

Smlouvy, jehož prostřednictvím se nově rozšiřuje oprávnění Pověřeného zástupce za účelem 

splnění jeho závazků ze Smlouvy, a to v následujícím znění: 

j) zřídit separátní bankovní účet Pověřeného zástupce u České národní banky s možností průběžné 

kontroly jeho stavu ze strany všech Zdravotních pojišťoven (dále také jen „separátní účet“), 

informovat jednotlivé poskytovatele zdravotních a sociálních služeb o možnosti zasílat 

Zdravotním pojišťovnám prostřednictvím separátního účtu veškeré případné plnění,  

na které Zdravotním pojišťovnám vůči poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb vznikne 

nárok v souvislosti s antigenními testy, které jim byly dříve dodány na základě Smlouvy  

o dodávkách a distribuci antigenních testů. S plněním na separátním účtu dle předchozí věty  

je Pověřený zástupce oprávněn dále disponovat pouze na základě předchozí písemné dohody 

všech Zdravotních pojišťoven. Pro účely průběžné kontroly stavu separátního účtu pak jednotlivé 

Zdravotní pojišťovny uvádí následující oprávněné osoby:  

 za Pověřeného zástupce – Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven  
a stavebnictví :;  

 za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky:;  

 za Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky 

 za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu:; 

 za Zaměstnaneckou pojišťovna Škoda:;  

 za Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky; 

 za RBP, zdravotní pojišťovnu:. 
 

2. Zdravotní pojišťovny se dále dohodly, že se v celém rozsahu dosavadní znění čl. IV., odst. 2 Smlouvy 

prostřednictvím tohoto Dodatku nahrazuje novým zněním čl. IV., odst. 2 Smlouvy, které zní 

následovně: 

 

2. Data podle odst. 1 tohoto článku budou Zdravotními pojišťovnami předána Pověřenému 

zástupci v následujících termínech, a to vždy podle stavu vykazování Výkonu testování, který 

má Zdravotní pojišťovna k dispozici k:  

a) 31. 3. 2021;  

b) 15. 5. 2021 a dále ke každému 15. kalendářnímu dni každého následujícího kalendářního 

měsíce a naposledy k 15. 11. 2021;  
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c) 31. 12. 2021. 

  

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  

 

 

IV.  

Uveřejnění Dodatku v registru smluv 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že na uveřejnění Dodatku v registru smluv se ustanovení o uveřejnění 
Smlouvy v registru smluv obsažená v Článku VIII., odst. 1 Smlouvy použijí obdobně s tím,  
že Dodatek v registru smluv uveřejní Pověřený zástupce. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Zdravotní pojišťovnou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle 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. 
 

2. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě. 
 

3. Zdravotní pojišťovny si před podpisem tento Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 
jednotlivých ustanovení Dodatku stvrzují elektronickým podpisem svých zástupců. 

 

 
 
 
 
_____________________________________  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna       
       
 
 
 
_____________________________________  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců  
bank, pojišťoven a stavebnictví     
 
 
 
 
_____________________________________  
RBP, zdravotní pojišťovna 
 
 
 
_____________________________________  
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
 
 
 
 
____________________________________ 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
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_____________________________________ 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 


