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SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY -  
ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ DODÁVKY A DISTRIBUCE LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKY PRO PRAVIDELNÉ 
OČKOVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 1. 2022 AŽ 31. 12. 2025 

 
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 

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 

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 
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dále společně jako „Zdravotní pojišťovny“ nebo samostatně každá jako „Zdravotní 

pojišťovna“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a § 2716 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o společném zadávání veřejné 

zakázky (dále jen „Smlouva“).  

 

 

PREAMBULE 

Zdravotní pojišťovny jsou podle § 17 odst. 7 písm. d)  bod 1. a § 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  č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě smlouvy uzavřené 

s osobami, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků.   

Zdravotní pojišťovny vedeny zájmem na hospodárném a efektivním vynakládání prostředků z 

veřejného zdravotního pojištění, se za účelem naplnění povinnosti stanovené v předchozím 

odstavci dohodly v souladu s ust. § 7 ZZVZ na společném zadání veřejné zakázky, jejímž 

předmětem bude zajištění komplexních dodávek a distribuce léčivých přípravků obsahujících 

očkovací látky pro pravidelná očkování na období 1.  1. 2022 až 31. 12. 2025. 

 
Čl. I. 

ÚČEL SMLOUVY  
 

1. Zdravotní pojišťovny se touto Smlouvou sdružují ve smyslu § 7 ZZVZ za účelem 

společného zadání veřejné zakázky „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“). 

2. Veřejná zakázka bude zadána vybranému dodavateli splňujícímu požadavky dle zákona 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, k distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky, tedy 

s cílem uzavření příslušné smlouvy mezi distributorem a Zdravotními pojišťovnami a 

naplnění povinnosti stanovené Zdravotním pojišťovnám Zákonem. 

3. K dosažení účelu uvedenému v předchozím odstavci se Zdravotní pojišťovny zavazují 

přispět svou činností a vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto 

Smlouvou.  

 
Čl. II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Zdravotních pojišťoven 
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souvisejících se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku, zejména stanovení práv a 

povinností při přípravě a provedení zadávacího řízení, vymezení jejich společného 

postupu při zadávání Veřejné zakázky, stanovení jejich odpovědnosti vyplývající ze 

společného postupu a určení způsobu jednání vůči třetím osobám. 

2. Předmět Veřejné zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění komplexní dodávky a 

distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování na 

období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2025 ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti 

infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, podle antigenního složení očkovacích 

látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "očkovací látky pro pravidelná očkování") , ze strany vybraného 

distributora smluvním poskytovatelům zdravotních služeb Zdravotních pojišťoven, kteří 

provádějí pravidelná očkování, a zároveň stanovení podmínek úhrady očkovacích látek 

pro pravidelná očkování a jejich distribuce z prostředků veřejného zdravotního pojištění v 

souladu se Zákonem. 

3. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky: bude Zdravotními pojišťovnami stanovena 

společně před zahájením zadávacího řízení. 

4. Zdravotní pojišťovny budou při zadávání Veřejné zakázky smluvně zastoupeny advokátní 

kanceláří MT Legal s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČ: 28305043 (dále jen 

„Advokát“), a to na základě Smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené mezi 

Zdravotními pojišťovnami a Advokátem dne 26. 4. 2021 a uveřejněné v  registru smluv dne 

26. 4. 2021 pod odkazem: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16380891?backlink=zw8u8 

(dále jen „Smlouva o poskytování právních služeb“). Vzájemná práva a povinnosti 

Zdravotních pojišťoven a Advokáta při smluvním zastoupení Zdravotních pojišťoven při 

zadávání Veřejné zakázky upravuje Smlouva o poskytování právních služeb a tato nejsou 

předmětem této Smlouvy.   

5. Druh zadávacího řízení stanoví Zdravotní pojišťovny společně na základě doporučení 

nejvhodnějšího postupu Advokátem. 

6. S dodavatelem vybraným v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku uzavřou jednotlivé 

Zdravotní pojišťovny v souladu s ust. § 17 odst. 7 písm. d) bod 1. Zákona příslušnou 

smlouvu. 

7. Zdravotní pojišťovny se budou finančně podílet na úhradě plnění z Veřejné zakázky 

v souladu s  § 17 odst. 7 písm. d) bod 1. Zákona v poměru odpovídajícím počtu skutečně 

poskytnutých a vykázaných výkonů očkování za použití očkovacích látek pro pravidelné 

očkování registrovaným pojištěncům příslušné Zdravotní pojišťovny a/nebo  v poměru 

podle počtu registrovaných pojištěnců příslušné Zdravotní pojišťovny v  případech, kdy 

s ohledem na charakter platby a v souladu se zadávacími podmínkami nebude možné 

úhradu vázat na vykázané výkony.      

8. Zdravotní pojišťovny si sjednávají, že se tato Smlouva vztahuje i na případná další 

zadávací řízení realizovaná k totožné Veřejné zakázce, a to dojde-li k ukončení 

zadávacího řízení jinak než zadáním Veřejné zakázky, neboť je jejich společným cílem 

Veřejnou zakázku zadat dodavateli a naplnit tak účel této Smlouvy. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16380891?backlink=zw8u8
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Čl. III. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN, POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE  

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují, že veškeré úkony spojené se zadávacím řízením budou 

provádět s maximálním úsilím a péčí tak, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy dle čl. I., 

odst. 2. Pro zajištění rychlého a efektivního řešení všech činností spojených se 

zadávacím řízením jsou Zdravotní pojišťovny povinny uvolnit personální zdroje, a to po 

celou dobu přípravy i realizace zadávacího řízení.  

2. Zdravotní pojišťovny touto Smlouvou zmocňují Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České 

republiky (dále jen „VZP ČR“), aby jejich jménem jako „pověřený zástupce zadavatelů“ 

jednala vůči třetím osobám v průběhu zadávacího řízení, a to v rozsahu a za podmínek 

dále vymezených touto Smlouvou.  

3. Zdravotní pojišťovny jsou k Veřejné zakázce zejména povinny: 

a) na základě návrhu Advokáta o nejvhodnějším postupu společně rozhodnout o druhu 

zadávacího řízení; 

b)  spolupracovat při přípravě zadávací dokumentace a v průběhu celého zadávacího 

řízení s Advokátem v souladu se Smlouvou o poskytování právních služeb a 

poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost; 

c) prokazatelným způsobem odsouhlasit zadávací dokumentaci; zadávací dokumentaci, 

vyjma formulářů podle § 212, podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární 

orgán nebo jím zmocněná osoba; 

d) v souladu s § 42 ZZVZ určit své zástupce do hodnotící komise (člena komise a 

náhradníka člena komise), kteří budou pověření k otevření doručených nabídek, 

k posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řízení a k  provedení 

hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení podle § 39 odst. 4 ZZVZ;  

e) společně rozhodnout o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ; rozhodnutí o výběru 

dodavatele podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím 

zmocněná osoba; oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ v souladu 

s rozhodnutím o výběru dodavatele podepisuje pouze VZP ČR;  

f) společně rozhodnout o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení ; rozhodnutí o 

vyloučení účastníka ze zadávacího řízení podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu 

její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba;  

g) společně rozhodnout k návrhu Advokáta o případných námitkách dodavatelů; 

rozhodnutí podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární orgán nebo jím 

zmocněná osoba; 

h) uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem; smlouvu podepisuje za každou Zdravotní 

pojišťovnu její statutární orgán nebo jím zmocněná osoba; 

i) společně rozhodnout o zrušení zadávacího řízení dle § 127 ZZVZ; rozhodnutí o 
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zrušení zadávacího řízení podepisuje za každou Zdravotní pojišťovnu její statutární 

orgán nebo jím zmocněná osoba; 

j) uveřejnit skutečně uhrazenou cenu dle § 219 ZZVZ příslušnou Zdravotní pojišťovnou. 

4. VZP ČR je pověřena zejména k: 

a) podpisu oznámení o výběru dodavatele; 

b) zřízení přístupu Advokátovi do elektronického nástroje veřejných zakázek pověřeného 

zadavatele Tender arena pro účely vedení dokumentace o zadávacím řízení k Veřejné 

zakázce ve smyslu § 213 a 214 ZZVZ; 

c) přijímání nabídek dodavatelů na Veřejnou zakázku prostřednictvím elektronického 

nástroje Tender arena; 

d) odeslání výzvy k předložení dokumentů dle § 122 ZZVZ zpracované Advokátem 

vybranému dodavateli;  

e) uveřejnění písemné zprávy zadavatele dle § 217 ZZVZ zpracované Advokátem; o 

uveřejnění zprávy je VZP ČR povinna Zdravotní pojišťovny bezodkladně informovat .  

5. VZP ČR je povinna řádně uchovávat v souladu se ZZVZ dokumentaci o zadávacím řízení, 

a to poté, co jí bude kompletní zadávací dokumentace předána Advokátem. VZP ČR se 

zavazuje poskytnout Zdravotním pojišťovnám po dobu deseti (10) let ode dne ukončení 

zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku, 

dokumentaci o zadávacím řízení v případě přezkumných řízení, jakož i pro případ výkonu 

kontroly podle příslušných právních předpisů. VZP ČR také umožní ostatním Zdravotním 

pojišťovnám, aby si pořídily pro své potřeby kopii kompletní dokumentace o zadávacím 

řízení.  

6. V přezkumném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jednají Zdravotní 

pojišťovny každá svým jménem.   

7. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zdržet se činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit 

dosažení účelu sdružení pro společné zadání Veřejné zakázky. 

 

Čl. IV. 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POSTUP V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ  

1. Zadávací dokumentace musí být společně a jednomyslně odsouhlasena všemi 

Zdravotními pojišťovnami. Návrh zadávací dokumentace vypracuje za součinnosti se 

Zdravotními pojišťovnami Advokát, který jej následně předloží Zdravotním pojišťovnám 

prostřednictvím kontaktní osoby dle Smlouvy o poskytování právních služeb k případným 

připomínkám. 

2. Připomínky a návrhy k návrhu zadávací dokumentace předávají Zdravotní pojišťovny 

Advokátu prostřednictvím kontaktní osoby dle Smlouvy o poskytování právních služeb.   
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3. Zdravotní pojišťovny jsou povinny Advokátovi poskytnout údaje a informace odborného 

věcného charakteru k Veřejné zakázce, kterými Advokát nedisponuje. Zdravotní 

pojišťovny po vzájemné dohodě sdělí Advokátovi lhůtu pro podání nabídek na Veřejnou 

zakázku.  

4. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek Advokát organizačně zajistí první jednání hodnotící 

komise, v rámci kterého budou otevřeny nabídky účastníků zadávacího řízení.  

5. Jednání hodnotící komise bude probíhat buď s osobní účastí členů/náhradníků hodnotící 

komise na jednání hodnotící komise nebo dálkovým způsobem, zejména v případě 

nepříznivé situace v souvislosti s vývojem epidemie nemoci COVID-19, nebo 

kombinovanou formou.  

6. Jednání hodnotící komise se uskuteční po dohodě Zdravotních pojišťoven a Advokáta 

v souladu se Smlouvou o poskytování právních služeb v  sídle VZP ČR nebo v sídle 

Advokáta.  

7. Hodnotící komise při své činnosti postupuje v souladu se ZZVZ. Hodnotící komise je 

usnášeníschopná, pokud se jednání komise účastní nadpoloviční většina všech členů. Na 

každé jednání komise může každá ze Zdravotních pojišťoven přizvat další dva odborné 

poradce, kteří však nebudou členy hodnotící komise.  

8. Po otevření nabídek hodnotící komise v součinnosti s Advokátem zvolí další postup 

jednání hodnotící komise. Jednotlivá jednání hodnotící komise budou probíhat 

v termínech vzájemně dohodnutých Zdravotními pojišťovnami.  

9. Členové hodnotící komise posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení s využitím 

podkladů vypracovaných Advokátem. Těmito podklady však členové hodnotící komise 

nejsou vázáni. 

10. Na základě výsledku činnosti hodnotící komise Zdravotní pojišťovny rozhodnou o výběru 

dodavatele. 

 

 

Čl. V. 

NÁKLADY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 

1. Náklady na smluvní zastoupení v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku jsou upraveny 

ve Smlouvě o poskytování právních služeb. Veškeré další náklady spojené s přípravou a 

realizací zadávacího řízení, poskytnutím informací a dokladů a jakékoliv součinnosti nese 

každá Zdravotní pojišťovna, která danou činnost vyvinula, a to ke své tíži.  

 

2. Každá Zdravotní pojišťovna sama ponese případné náklady a škody, které jí vzniknou 

z důvodů případných přezkumných řízení. Oprávněné nároky třetích osob vůči 

Zdravotním pojišťovnám, které souvisejí se společným zadáváním veřejných zakázek dle 

této Smlouvy, ponesou Zdravotní pojišťovny dle svého procentuálního podílu na příslušné 

veřejné zakázce.  
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3. Ustanovení odst. 2 tohoto článku se neuplatní, pokud se jednání či opomenutí, které vedlo 

ke vzniku nákladů (vč. nákladů na přezkumné řízení) či škod na straně třetích osob 

dopustí Advokát porušením povinnosti, stanovené příslušnými právními předpisy 

(zejména zákon o advokacii) nebo Smlouvou o poskytování právních služeb nebo pokud 

se uvedeného jednání či opomenutí dopustí pouze jedna či jen některé Zdravotní 

pojišťovny (nikoliv však všechny) dle této Smlouvy. V tomto případě nese náklady a škody 

dle této Smlouvy pouze ta Zdravotní pojišťovna nebo ty Zdravotní pojišťovny, které jsou 

za takové jednání či opomenutí odpovědné, nebo Advokát v souladu se Smlouvou o 

poskytování právních služeb. 

 

Čl. VI. 

ZÁNIK SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

 

1. Sdružení Zdravotních pojišťoven ke společnému zadání veřejné zakázky je založeno na 

dobu určitou, a to do doby dosažení účelu jeho založení uvedeného v čl. I. této Smlouvy.  

2. Sdružení Zdravotních pojišťoven zaniká zadáním Veřejné zakázky.  

3. Zdravotní pojišťovny shodně prohlašují, že jejich závazky sjednané touto Smlouvou 

zůstávají v platnosti i po zániku sdružení.  

 

 

Čl. VII. 

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

 

1. Zdravotní pojišťovny se zavazují spolupracovat s Advokátem a poskytovat veškeré 

informace potřebné pro řádné provedení zadávacího řízení a zadání Veřejné zakázky dle 

této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna informovat ostatní Zdravotní 

pojišťovny a Advokáta o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro 

řádné plnění této Smlouvy, resp. pro průběh zadávacího řízení. 

2. Zdravotní pojišťovny se zavazují plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení a byly dodržovány zákonné či 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. Při komunikaci mezi Zdravotními pojišťovnami navzájem a mezi Zdravotními pojišťovnami 

a Advokátem se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu nebo 

osobní jednání s využitím technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku.  

4. V případě potřeby osobního jednání Zdravotních pojišťoven v rámci procesu zadávání 

veřejné zakázky bude jednáno dle dohody Zdravotních pojišťoven a Advokáta v sídle 

pověřeného zadavatele nebo v sídle Advokáta, pokud nebude mezi smluvními stranami 

dohodnuto jinak.  

5. Komunikaci s Advokátem a další úkony vůči Advokátovi budou Zdravotní pojišťovny 
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uskutečňovat prostřednictvím pověřeného zadavatele a prostřednictvím kontaktní osoby 

dle Smlouvy o poskytování právních služeb, pokud se Zdravotní pojišťovny nedohodnou 

jinak nebo pokud nebude zapotřebí komunikovat s Advokátem neprodleně.   

6. Zdravotní pojišťovny se dohodly na zachovávání mlčenlivosti ohledně všech okolností 

a informací, o nichž se v rámci přípravy a realizace zadávacího 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 zadávacího 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 zadávacího řízení.   

 

Čl. VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v registru smluv dle 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. Uzavírá se na dobu 

určitou, a to do řádného uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu s čl. II., 

odst. 6 této Smlouvy s výjimkou ustanovení, u kterých je předpokládaná účinnost i po 

ukončení této Smlouvy (zejm. čl. II. odst. 7 a čl. III. odst. 5 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 VZP ČR 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 

zadávacího 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. Nedojde -li k dohodě 

smluvních stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv smluvní strany dány 

k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice. 

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 společně nahradit do pěti (5) 

pracovních dnů po doručení výzvy ostatním účastníkům Smlouvy neplatné, 

nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a 
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účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít 

novou smlouvu. 

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. 

 

 
_____________________________________  
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 
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