
Dodatek č. 1 

 k Rámcové smlouvě o zajištění a úhradě distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací 

látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 – COVID-19 Vaccine 

Moderna 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví 

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

IČO:  00024341 

Zastoupeno: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., ministr zdravotnictví 

(dále jen „MZ ČR“) na straně jedné, 

 

a 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

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

IČO:   41197518 

Zastoupena:  Ing. Zdeněk Kabátek, 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 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

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

IČO:    47672234 

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

 

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 

 

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 

 

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 

 

RBP, zdravotní pojišťovna 

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

IČO:   47673036 

Zastoupena: Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel 

 

(dále společně jako „Pojišťovny“ nebo samostatně každá jako „Pojišťovna“) na straně druhé, 

 

a 

 

Avenier a.s. 

se sídlem:  Bidláky 837/20, 639 00 Brno 

kterou zastupuje/jí:  Mgr. Michal Krupa, na základě plné moci 

IČO:  26260654 

DIČ:  CZ699000899 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  5050012811/5500 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B3646 

(dále jen „Distributor“) na straně třetí, 

(společně jako „smluvní strany“). 

Článek II.  

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 27. 1. 2021 Rámcovou smlouvu o zajištění a úhradě distribuce 
léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem 
SARS-CoV-2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Distributora zajistit na základě 
samostatných objednávek kompletní distribuci očkovacích látek proti COVID-19, které jsou ve 
vlastnictví České republiky, závazek Pojišťoven uhradit Distributorovi cenu na zajištění distribuce 
očkovacích látek proti COVID-19 v souladu se samostatnými objednávkami a za podmínek 
stanovených ve Smlouvě, závazek MZ ČR poskytovat veškerou potřebnou součinnost v souladu se 
Smlouvou a dále udělení dispozičního oprávnění nakládat s očkovacími látkami proti COVID-19 
Distributorovi ze strany MZ ČR ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o distribuci očkovacích látek. 
 

2. S ohledem na aktuální situaci v České republice týkající se realizace očkování proti COVID-19, 
která je zásadně ovlivněná schopností výrobců jednotlivých schválených očkovacích látek proti 
COVID-19 plnit dohodnuté dodávky dle předpokládaného harmonogramu a v požadovaném 
množství a z toho vyplývající kumulaci pacientů z prioritních (rizikových skupin) čekajících na 
očkování, byly Pojišťovny vyzvány ze strany MZ ČR dopisem ze dne 12. 5. 2021, čj. MZDR 
62574/2020-5/DZP k přípravě dodatku Smlouvy, jehož obsahem bude rozšíření přímých 
objednávek a distribuce Očkovací látky COVID-19 na ordinace praktických lékařů za současného 
zajištění části dodávek do očkovacích míst na základě rozhodnutí Krajských koordinátorů očkování 
tak, aby bylo zajištěno alespoň doočkování osob, kterým již první dávka Očkovací látky proti COVID-
19 byla aplikována, a to v návaznosti na rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika ze dne 10. 5. 
2021 tak, aby nedošlo k ohrožení hlavního cíle očkovací kampaně. 
 

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na změně některých práv a 
povinností ujednaných ve Smlouvě a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen 
„Dodatek“).  
 



4. 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 v Článku III. odst. 1 Smlouvy se definice Objednávek a Poskytovatele 
zdravotních služeb ruší a nahrazuje se novým zněním: 
 
Objednávkami objednávky pověřených osob krajů (dále jen „Krajský koordinátor očkování“) 
nebo Praktických lékařů, na jejichž základě bude Distributor provádět distribuci; 
 
Poskytovatelem zdravotních služeb Očkovací místa (vakcinační centra) a Praktičtí lékaři, kteří 
jsou oprávněni provádět Výkon očkování; 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že v Článku III. odst. 1 Smlouvy se definice doplňují o následující 
definice Očkovacího místa (vakcinačního centra) a Praktického lékaře: 
 
Očkovacím místem (vakcinačním centrem) Poskytovatel zdravotních služeb s nasmlouvanou 
odborností 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo odborností 962 – vakcinační centrum 
COVID-19 II. typu; 
 
Praktickým lékařem Poskytovatel zdravotních služeb s odborností 001 – všeobecné praktické 
lékařství, nebo poskytovatel zdravotních služeb uvedený v Příloze č. 6; 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Článku V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se 
novým zněním:  

Maximální množství Očkovacích látek proti COVID-19, jejichž distribuce může být na základě 
Objednávek ve smyslu Článku VI. odst. 1 Smlouvy realizována, činí 1 908 000 dávek Očkovacích 
látek proti COVID-19, tedy 19 080 množství balení (pack) Očkovacích látek proti COVID-19 (dále 
jen „Maximální množství Očkovacích látek proti COVID-19“), a maximální počet Poskytovatelů 
zdravotních služeb, jimž můžou být Očkovací látky proti COVID-19 na základě této Smlouvy 
distribuovány, činí 200 Očkovacích míst (vakcinačních center) a 5 200 Praktických lékařů (společně 
dále jen „Maximální rozsah distribuce“). 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Článku VI. se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

VI. Objednávky 
 
1. Distributor se zavazuje provádět distribuci Očkovacích látek proti COVID-19: 

a. Očkovacím místům (vakcinačním centrům) na základě písemných Objednávek ze 
strany Krajských koordinátorů očkování; 

b. Praktickým lékařům na základě písemných Objednávek ze strany Praktických lékařů. 
 

2. Objednávky dle odst. 1 budou uvedeny na jednotném objednávkovém formuláři (dále jen 
„Jednotný objednávkový formulář“) a zasílány Distributorovi prostřednictvím e-mailu nebo 
prostřednictvím webového rozhraní zřízeného Distributorem. Vzor Jednotného objednávkového 
formuláře se MZ ČR zavazuje Distributorovi předat nejpozději do pěti dnů od uzavření Smlouvy. 
Distributor je oprávněn namísto Jednotného objednávkového formuláře použít i vlastní 
objednávkový formulář za předpokladu, že takový objednávkový formulář obsahuje minimálně 
informace v rozsahu dle odst. 3 tohoto článku. 
 

3. Jednotlivé Objednávky jsou písemné na Jednotném objednávkovém formuláři, který obsahuje 
zejména následující údaje: 

a. identifikace Očkovací látky proti COVID-19; 
b. označení Poskytovatelů zdravotních služeb, kterým mají být Očkovací látky proti 



COVID-19 distribuovány;  
c. množství balení (pack) a množství dávek Očkovacích látek proti COVID-19, které mají 

být Poskytovatelům zdravotních služeb označených podle písm. b) dodány; 
d. datum Objednávky. 

 

4. MZ ČR je oprávněno s ohledem na zajištění doočkování osob, kterým již první dávka Očkovací 
látky proti COVID-19 byla aplikována, oznámit Distributorovi maximální množství balení (packs) 
a množství dávek Očkovacích látek proti COVID-19, které jsou Krajští koordinátoři očkování 
z jednoho kraje oprávněni objednat. Distributor je v takovém případě od Krajského koordinátora 
očkování oprávněn v daném kraji přijmout Objednávky pouze do výše množství balení (packs) 
a množství dávek Očkovací látky proti COVID-19 oznámené MZ ČR podle věty první. 
 

5. MZ ČR je oprávněno s ohledem na zajištění doočkování osob, kterým již první dávka Očkovací 
látky proti COVID-19 byla aplikována, oznámit Distributorovi celkové množství balení (packs) a 
množství dávek Očkovacích látek proti COVID-19, které jsou jednotliví Krajští koordinátoři 
očkování oprávněni objednat pro účely očkování v Očkovacích místech (vakcinačních 
centrech). Takto oznámené celkové množství balení (packs) a množství dávek Očkovacích 
látek proti COVID-19 nelze využít pro Objednávky Praktických lékařů. Distributor je v takovém 
případě od Krajského koordinátora očkování oprávněn přijmout Objednávky pouze do výše 
množství balení (packs) a množství dávek Očkovací látky proti COVID-19 oznámené MZ ČR 
podle věty první. 
 

6. MZ ČR je oprávněno s ohledem na zajištění doočkování osob, kterým již první dávka Očkovací 
látky proti COVID-19 byla aplikována, oznámit Distributorovi maximální množství balení (packs) 
a množství dávek Očkovacích látek proti COVID-19, které je oprávněn objednat jeden Praktický 
lékař. Distributor je v takovém případě oprávněn od jednoho Praktického lékaře přijmout 
Objednávky pouze do výše množství balení (packs) a množství dávek Očkovací látky proti 
COVID-19 oznámené MZ ČR podle věty první. 

7. Objednávky Praktických lékařů přijímá a uspokojuje Distributor v pořadí ve kterém byly přijaty, 
s ohledem na zajištění potřeby doočkování osob, kterým již první dávka Očkovací látky proti 
COVID-19 byla aplikována. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Článku VII. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se 
novým zněním:  

Pokud nevyplývá z Objednávky něco jiného, zavazuje se Distributor provést distribuci nejpozději 
do 3 dnů ode dne přijetí Objednávky, a to za předpokladu, že disponuje dostatečným množstvím 
Očkovacích látek proti COVID-19 v Centrálním skladě či jinde v distribučním řetězci. Distribuce na 
základě Objednávky je ukončena dodáním Očkovací látky proti COVID-19 Poskytovateli 
zdravotních služeb. Distributor je povinen ověřit si před zahájením distribuce podmínky výrobce 
pro distribuci Očkovací látky proti COVID-19. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Článku IX. odst. 3 se ruší a nahrazuje se novým 

zněním: 
 
Sjednaná cena je zpracována formou: 
 

a) ocenění Logistické jednotky Očkovací látky proti COVID-19 tj. distribuce minimálního balení 
dodaného výrobcem (pack), které obsahuje 100 dávek Očkovací látky proti COVID-19 v 10 
vialkách Očkovacím místům (vakcinačním centrům), 

b) ocenění Logistické jednotky Očkovací látky proti COVID-19 tj. distribuce minimálního balení 
dodaného výrobcem (pack), které obsahuje 100 dávek Očkovací látky proti COVID-19 v 10 
vialkách Praktickým lékařům, 

a to v členění – cena bez DPH, odpovídající sazba DPH, cena s DPH. 
 

7. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Článku X. odst. 2 se ruší a nahrazuje se novým 
zněním: 
 



Smluvní strany se dohodly, že Pojišťovny budou pravidelně jednou za měsíc poskytovat 
Distributorovi zálohovou platbu ve výši 75 % z částky vypočtené jako součet: 
 
a) součinu Sjednané ceny Logistické jednotky Očkovací látky proti COVID-19 dodané na základě 

Objednávek ze strany Krajských koordinátorů očkování a vykázané Pojišťovnám Očkovacími 
místy (vakcinačními centry) dle Přílohy č. 2 a počtu Logistických jednotek, které byly 
Distributorem předány Očkovacím místům (vakcinačním centrům) na základě Objednávek 
Krajských koordinátorů očkování v předcházejícím kalendářním měsíci, a to v poměru, který 
připadá na jednotlivou Pojišťovnu, a to podle stavu Pojištěnců ke dni 1. 7. 2020 (dále jen 
„Příslušná zdravotní pojišťovna“), a 
 

b) součinu Sjednané ceny Logistické jednotky Očkovací látky proti COVID-19 dodané na základě 
Objednávek ze strany Praktických lékařů a vykázané Pojišťovnám Praktickými lékaři dle Přílohy 
č. 2 a počtu Logistických jednotek, které byly Distributorem předány Praktickým lékařům na 
základě Objednávek Praktických lékařů v předcházejícím kalendářním měsíci, a to v poměru, 
který připadá na jednotlivou Pojišťovnu, a to podle stavu Pojištěnců ke dni 1. 7. 2020. 

 

Distributor je povinen vystavit Příslušné zdravotní pojišťovně zálohovou fakturu ve výši dle 

předchozí věty nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci, za něž je záloha poskytována. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Článku XX. odst. 2 se ruší a nahrazuje se novým 

zněním: 
 
Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě všech smluvních stran na celém 
obsahu její změny či doplnění, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, 
oznámení apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku podle 
tohoto odstavce se nevyžaduje v případě změny kontaktních osob smluvních stran, jejich 
kontaktních údajů nebo změn v Příloze č. 3 – Seznamu Krajských koordinátorů očkování a 
kontaktních osob smluvních stran, jejich kontaktních údajů nebo změn v Příloze č. 6 – Seznamu 
Center zdravotních služeb. Jakákoliv ústní ujednání týkající se plnění této Smlouvy, která nejsou 
písemně potvrzena všemi smluvními stranami, jsou právně neúčinná. 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní Příloha č. 2 Smlouvy – Smluvní ceník se ruší a nahrazuje 
se Přílohou č. 2 v novém znění, které tvoří přílohu tohoto Dodatku. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam Krajských koordinátorů 
očkování se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 3 v novém znění, které tvoří přílohu tohoto Dodatku. 

 
11. Smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě se přikládá Příloha č. 6 Smlouvy – Seznam Center 

zdravotních služeb ve znění, které tvoří přílohu tohoto Dodatku. 
 

12. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou Dodatkem nedotčena a jsou zachována v původním znění. 
 

Článek 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 XVII. Smlouvy použijí obdobně s tím, že Dodatek 
v registru smluv uveřejní MZ ČR. 
 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

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



2. Tento Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Distributor podepisuje Dodatek 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“); 
Pojišťovny a MZ ČR Smlouvu podepisují v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 
 

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 jsou následující přílohy:  

 
Příloha č. 2 ke Smlouvě – Smluvní ceník 

Příloha č. 3 ke Smlouvě – Seznam Krajských koordinátorů očkování 

Příloha č. 6 ke Smlouvě – Seznam Center zdravotních služeb 

 

 

_____________________________________  
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví 
 
 
 
_____________________________________  
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 
 
 
 
_____________________________________ 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
 
 
 
_____________________________________ 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
 
 
 
_____________________________________ 
Avenier a.s. 



Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě o zajištění a úhradě distribuce léčivých přípravků obsahujících 

očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 -  
COVID-19 Vaccine Moderna 

 
Smluvní ceník 

 
 

Sjednaná cena Logistické jednotky Očkovací látky 
proti COVID-19 (100 dávek) dodané na základě 
Objednávek ze strany Krajských koordinátorů 

očkování a vykázané Pojišťovnám Očkovacími místy 
(vakcinačními centry) 

Cena bez DPH 70,00 Kč 

Odpovídající sazba DPH 21 % 

Cena s DPH 84,70 Kč 

 

 

Sjednaná cena Logistické jednotky Očkovací látky 
proti COVID-19 (100 dávek) dodané na základě 

Objednávek ze strany Praktických lékařů a vykázané 
Pojišťovnám Praktickými lékaři 

Cena bez DPH 87,10 Kč 

Odpovídající sazba DPH 21 % 

Cena s DPH 105,39 Kč 

 

 

 

  



Příloha č. 3 k Rámcové smlouvě o zajištění a úhradě distribuce léčivých přípravků obsahujících

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

COVID-19 Vaccine Moderna

Seznam Krajských koordinátorů očkování

Kraj Titul, jméno, příjmení E-mail Telefonní číslo

1 Moravskoslezský                                                    

2 Karlovarský                                                         

3 Hl. m. Praha                                                    

4 Vysočina                                                 

5 Jihočeský                                                                

6 Plzeňský
                            

                                 

7 Liberecký                                                    

8 Královehradecký                                                         

9 Ústecký                                                 

10 Středočeský                                                    

11 Pardubický                                                              

12 Zlínský                                                     

13 Jihomoravský                                 
                          

14 Olomoucký                                                              

* Osoby spolupracující s Krajským koordinátorem očkování

MZ ČR je povinno bez zbytečného odkladu oznámit Distributorovi a Pojišťovnám jakékoli změny

v Seznamu Krajských koordinátorů očkování, a to písemně na e-mailové adresy kontaktních osob

uvedených v Článku XV. Smlouvy. Distributor je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit, že změny

v Seznamu krajských koordinátorů bere na vědomí. Smluvní strany se dohodly, že změny v Seznamu

krajských koordinátorů nepovažují za změnu Smlouvy.



Příloha č. 6 k Rámcové smlouvě o zajištění a úhradě distribuce léčivých přípravků obsahujících

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

COVID-19 Vaccine Moderna

Seznam Center zdravotních služeb

Název Kraj Okres Typ Adresa Kontaktní osoba
Pevná linka

tel číslo

Mobilní tel.

číslo

Kontaktni osoba

Email
CZdrS Bechyně - VÚ 1825, Tábor Jihočeský                                                                                                
CZdrS Bechyně - VÚ 4312, Strakonice Jihočeský                                                                                                            
CZdrS Bechyně - VÚ 4854, Klatovy Plzeňský                                                                                                          
CZdrS Bechyně - VÚ 6142, Jindřichův Hradec Jihočeský                                                                                                                      
CZdrS Bechyně - VÚ 6624, Bechyně Jihočeský                                                                                                    
CZdrS Hradec Králové - VÚ 2266, Liberec Liberecký                                                                                                                         
CZdrS Hradec Králové - VÚ 2298, Chrudim Pardubický                                                                                                  
CZdrS Hradec Králové - VÚ 4854, Pardubice Pardubický                                                                                                                           
CZdrS Hradec Králové - VÚ 6848, Heyrovského 1213 Královéhradecký                                                                                                         
CZdrS Hradec Králové - VÚ 6848, Třebešská 1575 Královéhradecký                                                                                                         
CZdrS Hradec Králové - VÚ 7214, Letiště Chotusice Středočeský                                                                                                        
CZdrS Praha - VÚ 1457, Dejvice Hlavní město Praha                                                                                                                        
CZdrS Praha - VÚ 5512, Stará Boleslav Středočeský                                                                                                                     
CZdrS Praha - VÚ 8407,  Kbely Hlavní město Praha                                                                                                                            
CZdrS Prostějov - VÚ 6848, Prostějov Olomoucký                                                                                                          
CZdrS Prostějov - VÚ 7544, Olomouc - Žižkova kasárna Olomoucký                                                                                                                         
CZdrS Přáslavice - VÚ 1535, Hranice Olomoucký                                                                                                     
CZdrS Přáslavice - VÚ 3068, Opava Moravskoslezský                                                                                                  
CZdrS Přáslavice - VÚ 3255, Lipník nad Bečvou Olomoucký                                                                                                                  
CZdrS Přáslavice - VÚ 4423, Přáslavice Olomoucký                                                                                              
CZdrS Vyškov - VÚ 2427, Sedlec - Vícenice Vysočina                                                                                                            
CZdrS Vyškov - VÚ 2994, Brno Jihomoravský                                                                                                 
CZdrS Vyškov - VÚ 6748, Vyškov Jihomoravský                                                                                                        
CZdrS Žatec - VÚ 1824, Žatec Ústecký                                                                                              
CZdrS Žatec - VÚ 7935, Jince Středočeský                                                                                             
OZZ ASC Dukla Praha Hlavní město Praha                                                                                                               
Vojenský zdravotní ústav Hlavní město Praha                                                                                                                          
ÚLZ Praha Hlavní město Praha                                                                                                          
ÚVN Praha - Ambulance CAZP Hlavní město Praha                                                                         
CZdrS Prostějov (801) - VÚ 6624 pracoviště Olomouc Chvalkovice Olomoucký                                                                                       
CZdrS Prostějov(801) - VÚ 4190 pracoviště Moravská Třebová Pardubický                                                                                                   
CZdrS Praha (102), pracoviště Litoměřice Ústecký                                                                                                

MO - Ministerstvo obrany
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