
 

SMLOUVA 

o využití očkovacích látek určených 

proti covid-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 pro účely přímé úhrady zájemce o očkování 

reg. č. MZ: 0415/2021 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
IČO: 00024341 
DIČ: neplátce DPH 
jednající: Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví 
číslo účtu: 19-2528001/0710 vedený u České národní banky 

(dále jen „MZ ČR“) na straně jedné 

a 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02Praha 6 
IČO: 61383082 
DIČ: CZ61383082 
Zastoupen/jednající: brig. gen. v.v. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel 
Číslo účtu: 32123881/0710 vedený uČeskénárodníbanky 

(dále jen „Očkovací místo“) na straně druhé 

u z a v í r a j í 

tuto 

Smlouvu o využití očkovacích látek určených proti covid-19 vyvolanému původcem 

SARS-CoV-2 pro účely přímé úhrady zájemce o očkování (dále jen „Smlouva“). 

Článek II. 
Účel Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je právní úprava využití a úhrady očkovacích látek pořízených Českou 
republikou a určených proti onemocnění covid-19 vyvolanému původcem SARS CoV-2 (dále jen 
„covid-19“) pro zájemce o očkování proti tomuto onemocnění, kteří nejsou účastníky veřejného 
zdravotního pojištění, splňují podmínky Smlouvy a cenu očkování si hradí sami. 

2. Očkovací místo prohlašuje, že 
• je poskytovatelem zdravotních služeb a že je oprávněno poskytovat zdravotní služby 



 

spočívající v očkování osob, 
• je dostatečně technicky i personálně vybaveno pro účely očkování Oprávněných 

samoplátců Očkovací látkou. 

Článek III. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek MZ ČR umožnit Očkovacímu místu za účelem očkování 
Oprávněných samoplátců užít Očkovací látky, které jsou ve vlastnictví České republiky, a 
úplatně je aplikovat Oprávněným samoplátcům; a závazek Očkovacího místa zajistit a provést 
aplikaci Očkovací látky Oprávněným samoplátcům, včetně provedení Výkonů očkování, 
řádně aplikaci Očkovacích látek vykázat a uhradit aplikované Očkovací látky MZ ČR, to vše za 
podmínek této Smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že dodávky Očkovacích látek probíhají na základě jiných smluvních 
vztahů a Očkovací místo je oprávněno pro potřeby očkování Oprávněných samoplátců využít 
takto dodané Očkovací látky. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že zajištění a úhrada distribuce Očkovacích látek nejsou 
předmětem této Smlouvy. Zajištění a úhrada distribuce Očkovacích látek je v gesci MZ ČR a 
nebude po Očkovacím místu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nijak nárokována. 

4. Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou součinnost potřebnou k plnění závazků z této 
Smlouvy a k plnění ujednaného účelu Smlouvy. 

Článek IV. 
Definice pojmů 

Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

• Cenou dávky očkovací látky cena jedné (1) Dávky očkovací látky, která je 
specifikována v příslušné příloze Smlouvy. 

• Dávkou očkovací látky takové množství Očkovací látky, které má být dle souhrnu údajů 
o léčivém přípravku (SPC) Očkovací látky najednou aplikováno příjemci za účelem 
zajištění řádného účelu očkování. 

• Dílčím obdobím období kalendářního čtvrt roku, tj. období leden - březen, duben - 
červen, červenec - září, říjen - prosinec. 

• Dílčí úhradou výše peněžitého závazku Očkovacího místa zaplatit MZ ČR za Dávky 
očkovacích látek, které byly v příslušném Dílčím období aplikovány Očkovacím 
místem Oprávněným samoplátcům a vykázány do konce Dílčího období v ISIN. Dílčí 
úhrada je vypočtená jako součin počtu v Dílčím období Oprávněným samoplátcům 
aplikovaných a v ISIN vykázaných Dávek očkovací látky a Ceny dávky očkovací látky 
dle této Smlouvy. K úhradě Dávek očkovacích látek, jejichž aplikace proběhla v Dílčím 
období, ale do ISIN byla vykázána až po jeho uplynutí, dojde v následujícím Dílčím 
období. 

• ISIN - Informační systém infekčních nemocí, je informačním systémem provozovaným na 
základě zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto informační systému jsou 
evidována data o infekčních onemocněních, včetně covid-19, data o provedených testech 
proti tomuto onemocnění a také data o provedených očkováních proti tomuto 
onemocnění. 

• Očkovacím cyklem všechny Výkony očkování nezbytné k tomu, aby očkování 
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zajišťovalo deklarovanou ochranu příjemce dle příslušného SPC. 

• Očkovací látkou léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti covid-19. Léčivý 
přípravek dle věty první je specifikován v příslušné příloze této Smlouvy. Léčivý přípravek 
je ve vlastnictví České republiky. 

• Oprávněným samoplátcem je Samoplátce, který v den Výkonu očkování splňuje 
podmínky stanovené Metodickým pokynem pro očkovací kampaň (Plán provedení) pro 
očkování v aktuální verzi (dostupné na https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro- 
ockovaci-kampan-plan-provedeni/). 

• Samoplátcem: 

a) občan České republiky, nebo 
b) cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má v České republice pobyt nad 

90 dnů ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “zákon o pobytu cizinců“) a zároveň splňuje jednu 
z následujících podmínek: 

i. má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému 
pobytu v České republice; 

ii. je držitelem platného dlouhodobého víza, 
iii. jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném 

pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České 
republiky; 

iv. jedná se o rodinného příslušníka občana EU 
s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k 
trvalému pobytu na území České republiky; 

přičemž osoby a) nebo b) nejsou schopny prokázat Očkovacímu místu 
účast v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. 

• Výkonem očkování zdravotní výkon, jehož obsah je totožný s výkonem uvedeným 
v příslušné příloze této Smlouvy a v jehož rámci byla Očkovacím místem jako 
poskytovatelem zdravotních služeb aplikována Oprávněnému samoplátci jedna (1) 
Dávka očkovací látky. Součástí Výkonu očkování jsou též úkony související s Výkonem 
očkování dle této Smlouvy. 

• Přehledem přehled o Výkonech očkování a počtu Dávek očkovacích látek, které byly 
aplikovány Oprávněným samoplátcům a vykázány Očkovacím místem v ISIN do konce 
příslušného Dílčího období. Jeho obsah je stanoven dále v této Smlouvě. 

Článek V. 
Cena očkovacích látek a její úhrada 

1. Okamžikem aplikace každé Dávky očkovací látky Oprávněnému samoplátci vzniká povinnost 
Očkovacího místa zaplatit MZ ČR cenu Dávky očkovací látky. Do okamžiku aplikace má 
vlastnické právo k Dávce očkovací látky Česká republika. Okamžikem vpravení Dávky očkovací 
látky Česká republika vlastnické právo pozbývá ve prospěch Oprávněného samoplátce. 

2. Očkovací místo se zavazuje, že za jeden (1) úkon Výkonu očkování včetně poskytnutí jedné (1) 
Dávky očkovací látky a úkony s tím související nevyúčtuje Oprávněnému samoplátci cenu 
vyšší, než je součet ceny jedné (1) Dávky očkovací látky a maximální ceny za Výkon očkování 
dle příslušné Přílohy této Smlouvy. 

3. Očkovací místo se zavazuje informovat MZ ČR o výši ceny Výkonu očkování pro Oprávněné 
samoplátce a též s dostatečným předstihem o každé její změně. Zároveň se Očkovací místo 
zavazuje informovat MZ ČR o možnosti Oprávněných samoplátců hradit cenu za Výkon 
očkování a aplikaci Dávky očkovací látky bezhotovostně. 
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4. Očkovací místo se zavazuje hradit ceny Dávek očkovacích látek aplikovaných a vykázaných 
v ISIN v každém Dílčím období. Očkovací místo bude uskutečňovat platby MZ ČR ve výši 
Dílčích úhrad, a to za každé Dílčí období. Očkovací místo se zavazuje uskutečňovat platby 
Dílčích úhrad na základě faktury vystavené MZ ČR. 

5. MZ ČR doručí fakturu Očkovacímu místu do 15 dnů po skončení každého Dílčího období. 
Faktura bude mít náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. Součástí faktury 
bude též Přehled. MZ ČR je oprávněno doručit fakturu do datové schránky Očkovacího místa. 

6. Zjistí-li MZ ČR při kontrole, že některá Dávka očkovací látky aplikovaná ve smyslu této Smlouvy 
nebyla zaplacena Očkovacím místem, je oprávněno požadovat po Očkovacím místu její 
zaplacení. 

7. Očkovací místo se zavazuje zaplatit Dílčí úhradu dle doručené faktury do 30 dnů ode dne jejího 
doručení na účet MZ ČR uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platba je považována za uhrazenou 
dnem připsání finančních prostředků na bankovní účet MZ ČR. 

8. Očkovací místo je oprávněno vrátit doručenou fakturu zpět MZ ČR bez uhrazení, pokud faktura 
neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo nebude-li její součástí Přehled. MZ 
ČR je povinno fakturu upravit, nebo doplnit, a znovu doručit Očkovacímu místu. Dnem doručení 
opravené nebo doplněné faktury Očkovacímu místu běží nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů. 

9. MZ ČR je osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Při plnění vyplývající z této Smlouvy MZ ČR vystupuje 
jako osoba nepovinná k dani. Smluvní strany berou na vědomí, že rozhodnutím Ministerstva 
financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události dodání Očkovací látky je 
prominuta daň z přidané hodnoty z dodání Očkovací látky, a to do 31. 12. 2022. V případě změny 
této skutečnosti, se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek této Smlouvy, kterým budou na 
takovou změnu reagovat. 

10. V případě, že v průběhu trvání této Smlouvy výrobce, nebo držitel registrace Očkovací látky 
změní cenu Očkovací látky pro MZ ČR, nebo tak učiní jiná osoba dodávající Očkovací látku 
pořízenou z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. 
června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti covid-19 
jménem členských států a souvisejících postupech (dále jen „Držitel“), MZ ČR písemně oznámí 
takovou skutečnost Očkovacímu místu společně s návrhem na uzavření dodatku ke Smlouvě. 
Uvede-li MZ v oznámení, že nebude-li do určitého data příslušný dodatek uzavřen, není Očkovací 
místo oprávněno od takového data do dne, v němž nabude účinnost příslušný dodatek, provádět 
Výkony očkování dle této Smlouvy. 

Článek VI. 
Přehled 

1. MZ ČR zpracovává Přehled Očkovacím místem aplikovaných Dávek očkovacích látek dle této 
Smlouvy, a to na základě údajů vložených a vykázaných Očkovacím místem do ISIN. 

2. Přehled obsahuje zejména níže uvedené údaje: 
a. název Očkovací látky, 
b. identifikaci Očkovacího místa - poskytovatele zdravotních služeb ve struktuře IČO, název 

subjektu, 
c. počet jednotlivých Výkonů očkování a počet aplikovaných Dávek očkovací látky, které 

byly vykázány v příslušném Dílčí období, 
d. datum aplikace Dávky očkovací látky, 
e. datum vykázání Výkonu očkování do ISIN, 
f. kód Výkonu očkování jako by se jednalo o osobu účastnou na systému veřejného 

zdravotního pojištění v České republice, 
g. vypočtená výše Dílčí úhrady za příslušné Dílčí období. 
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Článek VII. 
Další povinnosti Očkovacích míst 

1. Očkovací místo se zavazuje uchovávat, ochraňovat, skladovat a nakládat s Očkovacími látkami 
pro Oprávněné samoplátce dle příslušných právních předpisů a zachovávat pokyny výrobce, 
držitele registrace, pokyny MZ ČR, případně pokyny vyplývající z právních předpisů či stanovené 
orgánem veřejné moci. 

2. Očkovací místo není oprávněno požadovat po MZ ČR v souvislosti s plněním povinností 
uložených Očkovacímu místu touto Smlouvou či právním předpisem žádnou odměnu ani náhrady 
nákladů, neboť jsou zahrnuty v platbách za Výkon očkování. 

3. Očkovací místo smí provést aplikaci Očkovací látky dle této Smlouvy výlučně po řádném ověření, 
že zájemce o očkování je Oprávněným samoplátcem. Pro účely ověření statutu Samoplátce dle 
této Smlouvy je povinno Očkovací místo využívat informace uvedené v Příloze A této Smlouvy 
označené jako “Vzory dokladů prokazujících povolení k dlouhodobému pobytu v ČR“. 
Očkovací místo není povinno ověřovat pravost předloženého dokladu, avšak je povinno ověřit 
náležitosti a dobu platnosti předloženého dokladu odpovídajícího některému z dokladů dle Přílohy 
A této Smlouvy. 

4. Očkovací místo se zavazuje zavést osobu Oprávněného samoplátce a související údaje do ISIN 
zadáním požadovaných údajů, a to bezodkladně po aplikaci každé jedné (1) Dávky očkovací 
látky. Očkovací místo je povinno při zavádění Oprávněného samoplátce do ISIN postupovat 
s odbornou péčí a řádně a správně uvést veškeré údaje dle aktuálně platných metodických 
pokynů na stránkách www.uzis.cz. 

5. Úkonem souvisejícím s Výkonem očkování je též: 
- ověření, že se v případě zájemce o očkování jedná o osobu, která splňuje podmínky pro 

zařazení do kategorie Samoplátce 
- ověření totožnosti Samoplátce, 
- ověření, že se jedná o Oprávněného samoplátce, 
- zavedení Oprávněného samoplátce a dalších údajů do ISIN a 
- na žádost Oprávněného samoplátce vytištění 

o jednoho (1) vyhotovení oficiální potvrzení (certifikátu) o aplikaci první (1.) Dávky 

očkovací látky z ISIN a jeho fyzické předání Oprávněnému samoplátci v místě 
provedení Výkonu očkování, bude-li takové oficiální potvrzení v ISIN k dispozici, 
nebo 

o vytištění jednoho (1) vyhotovení oficiálního potvrzení (certifikátu) o aplikaci druhé (2.) 

dávky, případně o absolvování očkování, z ISIN a jeho fyzické předání 
Oprávněnému samoplátci v místě provedení Výkonu očkování, bude-li takové 
oficiální potvrzení v ISIN k dispozici. 

6. Očkovací místo je povinno postupovat při očkování tak, aby časový rozestup mezi jedním 
Očkovacím cyklem (tj. posledním Výkonem očkování v rámci jednoho Očkovacího cyklu) a 
následujícím Výkonem očkování v rámci dalšího Očkovacího cyklu byl u téhož Oprávněného 
samoplátce minimálně jeden (1) rok. 

7. MZ ČR informuje, že cena Očkovací látky určená touto Smlouvou je chráněna obdobně jako 
obchodní tajemství, z tohoto důvodu se Očkovací místo zavazuje, že pokud mu v tom nebrání  
příslušné právní předpisy, bude zájemce o očkování i Oprávněné samoplátce informovat o 
celkové ceně k úhradě za zdravotní výkon (tj. bez rozlišení ceny jedné (1) Dávky očkovací látky 
a Výkonu očkování). 

Článek VIII. 
Kontrola 

Očkovací místo se zavazuje, že bezplatně umožní na písemnou žádost MZ ČR provést kontrolu plnění 
práv a závazků vyplývajících z této Smlouvy, a za tímto účelem mu poskytne potřebnou součinnost. 
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Při kontrole dle této Smlouvy se MZ ČR zavazuje brát ohled na řádný chod Očkovacího místa.

Článek IX.
Kontaktní osoby

1. Kontaktními osobami ve věci Smlouvy jsou
a. za Očkovací místo                                                      

b. za MZ ČR:
ve věcech týkajících se záležitostí finančních (platby, fakturace, vykazování):
                                        

v ostatních věcech
                                            

2. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu oznámí druhé smluvní straně změny
kontaktních údajů, a to písemně na e-mailové adresy kontaktních osob. Smluvní strany shodně
prohlašují, že změna kontaktních údajů není považována za změnu této Smlouvy. Změna
kontaktních osob je účinná dnem doručení oznámení o změně.

Článek X.
Ochrana osobních údajů

1. Očkovací místo je povinno při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupovat s odbornou
péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. Očkovací místo se zavazuje shromažďovat údaje o jednotlivých Samoplátcích pouze v rozsahu, v
jakém je to nutné pro uskutečnění plnění dle této Smlouvy a splnění povinností souvisejících
s poskytováním zdravotních služeb dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č.
372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Očkovací místo se
zavazuje využívat osobní údaje Samoplátců pro účely plnění této Smlouvy pouze v rozsahu a za
podmínek stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a v mezích zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Očkovací místo se zavazuje tyto osobní údaje
chránit před neoprávněným přístupem nebo zneužitím třetí osobou.

3. MZ ČR a Očkovací místo prohlašují, že zpracování osobních údajů Oprávněných samoplátců pro
účely zanesení do ISIN se uskutečňuje na základě příslušného mimořádného opatření. Očkovací
místo prohlašuje, že za účelem zpracování osobních údajů Oprávněných samoplátců a jejich
odpovídající ochrany má přijata či přijme dostatečná opatření, která zaručí, že osobní údaje
Oprávněných samoplátců zpracovávané Očkovacím místem, jsou dostatečně chráněny ve
smyslu příslušných právních předpisů.

4. Očkovací místo se zavazuje informovat MZ ČR o veškerých skutečnostech týkajících se ochrany
osobních údajů a poskytnout MZ ČR součinnost k plnění povinností vyplývajících z právních
předpisů na ochranu osobních údajů. Očkovací místo se zavazuje na žádost MZ ČR bez
zbytečného odkladu sdělit, kdo se účastní zpracování osobních údajů na straně Očkovacího místa
a v případě nových zpracovatelů informaci o nich bez zbytečného odkladu poskytne MZ ČR.

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si bezplatně veškerou součinnost v souvislosti s ochranou
osobních údajů. Tato součinnost zahrnuje zejména informační povinnost ve vztahu k přijatým
opatřením a k dalšímu zpracování osobních údajů prostřednictvím třetích osob. Očkovací místo se
zavazuje, že na písemnou žádost umožní MZ ČR vykonat kontrolu ohledně podmínek zpracování
osobních údajů.
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Článek XI. 
Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Při 
ukončení Smlouvy vznikne smluvním stranám povinnost vzájemně vypořádat své závazky ve 
lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy. 

3. Každá smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví právní 
předpis nebo v případech uvedených v této Smlouvě. Odstoupení od této Smlouvy musí být 
písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

4. MZ ČR je oprávněno dále odstoupit od této Smlouvy v případech, kdy 
• Očkovací místo je déle než 60 dnů v prodlení s úhradou Dílčí úhrady, 
• Očkovací místo vyúčtuje Oprávněnému samoplátci cenu za Výkon očkování nebo 

za Dávku očkovací látky vyšší, než je ujednána jako maximální dle této Smlouvy, 
• Očkovací místo nesplní jakoukoliv povinnost dle této smlouvy a nesplní ji ani po 

předchozím písemném upozornění v přiměřené lhůtě stanovené MZ ČR. 

5. Očkovací místo je oprávněno dále odstoupit od této Smlouvy v případech, kdy 
• Očkovací místo nemá po dobu delší než 40 kalendářní dnů Očkovací látky, nebo 
• MZ ČR nesplní jakoukoliv povinnost dle této Smlouvy a nesplní ji ani po předchozím 

písemném upozornění v přiměřené lhůtě stanovené Očkovacím místem. 

6. Každá smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí jeden 
(1) měsíc. 

7. V případě výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy se Očkovací místo zavazuje poskytnout MZ 
ČR a Oprávněným samoplátcům dostatečnou součinnost za účelem dokončení celého 
Očkovacího cyklu u jiného relevantního poskytovatele zdravotních služeb, pokud Oprávnění 
samoplátci podstoupili u Očkovacího místa Výkon očkování, avšak nedokončili celý Očkovací 
cyklus. 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. 

2. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré rozumné úsilí k urovnání všech sporů z této 
Smlouvy smírnou cestou. Pokud smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude takový spor 
řešen věcně příslušným českým soudem. 

3. Pokud by jednotlivá ustanovení této Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo 
neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto 
neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže 
odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních 
předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Smlouvy v budoucnosti neplatnými 
nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci 
prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo 
nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
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2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto Smlouvu dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů. 

3. MZ ČR se zavazuje zabezpečit uveřejnění Smlouvy v registru smluv v rozsahu s ohledem na 
údaje, které mají být z uveřejnění vyloučeny, nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy. MZ ČR 
vyrozumí Očkovací místo o zveřejnění Smlouvy v registru smluv. Nezveřejní-li tuto Smlouvu 
MZČR, je oprávněno ji zveřejnit Očkovací místo. 

4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemného vzestupně 
číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

5. Bude-li tato Smlouva uzavírána v listinné formě, je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž 
každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 

6. Smluvní strany si před podpisem tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 
jednotlivých ustanovení této Smlouvy stvrzují podpisem svých zástupců. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Očkovací látka BioNTech/Pfizer 
Příloha č. 2 - Očkovací látka AstraZeneca 
Příloha A - Vzory dokladů prokazujících povolení k dlouhodobému pobytu v ČR 

V Praze dne V Praze dne 

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská 
Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA fakultní nemocnice Praha 

ministr zdravotnictví brig. gen. v.v. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 

ředitel ÚVN 

prof. MUDr. 

Miroslav 

Zavoral Ph.D. 

Digitálně podepsal 

prof. MUDr. Miroslav 

Zavoral Ph.D. 

Datum: 2021.06.07 

08:55:51 +02'00' 
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Příloha č. 1
ke Smlouvě o využití očkovacích látek určených

proti covid-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 pro účely přímé úhrady zájemce o očkování

Očkovací látka BioNTech/Pfizer

1. Název Očkovací látky: Comirnaty 500 mikrogramů/ml koncentrát pro injekční disperzi - mRNA

vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid).

2. Držitel registrace Očkovací látky: BioNTech Manufacturing GmbH, An der Goldrube 12, 551 31

Mainz, Německo.

3. Datum schválení předběžné registrace Očkovací látky: 21. 12. 2020.

4. Podrobnosti o Očkovací látce: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

information/comimaty-epar-product-information cs.pdf.

5. Výkonem očkování se rozumí výkon 99930 - (VZP) - COVID-19 - OČKOVÁNÍ -

BIONTECH/PFIZER, 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.

                                                                                            

              

                                                                            

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf


Příloha č. 2
ke Smlouvě o využití očkovacích látek určených

proti covid-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 pro účely přímé úhrady zájemce o očkování

Očkovací látka AstraZeneca

1. Název Očkovací látky: Vaxzevria injekční suspenze vakcína proti onemocnění COVID-19

(ChAdOx1-S [rekombinantní]).

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

3. Datum první registrace: 29. ledna 2021.

4. Podrobné informace o Očkovací látce jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

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.

                                                                                                

        

                                                                            

http://www.ema.europa.eu/


 

Příloha A 

ke Smlouvě o využití očkovacích látek určených 

proti covid-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 pro účely přímé úhrady zájemce o očkování 

Vzory dokladů prokazujících povolení k dlouhodobému pobytu v ČR 
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ČESKA REPUBLIKA 

ČESKA REPUBLIKA 

OBSKÁ REPUBLIKA I CJXCH REPUBLIC / HEM. MJQUC TCXOUE 

IťfftóoW 

SPÉCWFN 

VZOR 

■ WB 

4JMB 

MUŽ 

POVOLENI K TRVALÉMU POBYTU - občan EU, EHP, Švýcarska či jejich rodinní 
příslušníci 
Podoba knížky (formát pasu). Barva přebalu závisí na datu výroby či státní příslušnosti 
držitele. 

M.1010S9 

FRČKA?, 
i; RNOUM K řVBmr 

PRO CIZINCE 

OMSKfiUS 
WW. ”• 1 

RUSKO 

ČESKÁ REPUBLIKA 

VA oooooo 
VZOROVA 

606iisae3 

PoRto 

V03ECKÁ 

i9joiieeo 

PobKo 

POZNAŇ 

ROTVWf« O HkřOODKBI 

*orriu HA unw 

POTVRZENI O PŘECHODNÉM POBYTU NA UZEMI - občan EU, EHP, 
CHE 
Podoba skládanky. Neobsahuje fotografii. _________________________  
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POBYTOVÁ KARTA RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA OBČANA EU 

ZD 000000 

ČESKA REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC / REPUBUQUE TCHtQUE 
Fur/v-U bate ncfeMfto >*• etCau KMwat J'B 

TÍ B»UTÍ , 8 LaTOSCQP LMMÍMI 

pOgv :'0V’A KARTA 
ROOPéMÍHO PAÍUUŠN* - 
OBCtJU > EVRCPÍKéUr I 

PŘEKLENOVACÍ ŠTÍTEK / POTVRZENI O PODANÉ ZADOSTI - občané třetích zemí _____  
Osoby, u kterých probíhá řízení o udělení pobytu, avšak nebylo pravomocné ukončeno, může 
Ministerstvo vnitra vydat vízový překlenovací štítek. Pokud není možné štítek vydat a vylepit tak 
mu 
bude vystaveno „potvrzení o podané žádosti“.  
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SUPAMOVA 

CU:-.HK' IM MjiMUbSCR ČESKAUřl RUKA.CZECHRETtWC 
ttn.lilQJ.imliK&il 
iwn r.iraxu 

CIZINECKÝ PAS _________________________________________________________  
Cizincům, kteří na území ČR pobývají na základě povolení k trvalému pobytu nebo 
požívají 
dočasné či doplňkové ochrany a nemají platný cestovní doklad, může být vydán cizinecký 
pas. 

KYltV LKR 

ú2.J8JťX» C2.O8.2O16 

PCX Oil i SCPP PRAHA 

PCC2ESTEPAH0VA<<JJLIA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

C990000’<3UKR7008315f16080237058510611<<<<66 

 

 

lí^tay*O«VTW>«. »> **■■■. 

705631 ■ 0611 

Další osobní dokumenty cizinců (dlouhodobě pobývajícím), které vydává Česká 
republika 

- Tyto osoby by však měly být součástí veřejného zdravotního pojištění 
UPRCHLICKY PAS 
Cizinec s udělenou mezinárodní ochranou ve formě azylu může být držitelem tzv. 
uprchlického pasu. 
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