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Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví 

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

IČO: 00024341 

Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, 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

IČO: 26260654

DIČ: CZ699000899

Zastoupena:                    na základě plné moci

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5050012811/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. odd. B, vl. 3646

(dále jen „Distributor“) na straně třetí,

(MZ ČR, Pojišťovny a Distributor dále společně jako „Smluvní strany“)

se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Rámcové dohodě o zajištění distribuce

léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti onemocnění COVID-19 ze dne 6. 8. 2021.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6. 8. 2021 Rámcovou dohodu o zajištění distribuce

léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti onemocnění COVID-19 (dále jen

„Rámcová dohoda“), jejímž účelem je základní úprava práv a povinností smluvních stran a

dalších podmínek pro zajištění distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky



proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2, které Česká republika 

nakoupila prostřednictvím Evropské unie a které jsou až do jejich aplikace fyzickým 

osobám vlastněny Českou republikou, a pro úhradu této distribuce. 

1.2 S ohledem na potřebu provádění očkování ze strany všeobecných praktických lékařů a 

praktických lékařů pro děti a dorost a skutečnost, že MZ ČR jako příslušný správní orgán 

podle § 11 písm. o) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech) vydalo dne 9. 8. 2021 rozhodnutí o dočasném povolení narušení 

celistvosti balení mj. očkovací látky Moderna Distributorem, čj. MZDR 2364/2021-6/OLZP, 

se Smluvní strany dohodly na doplnění Rámcové dohody o výslovné pravidlo dělení balení 

očkovací látky Moderna, které má být prováděno Distributorem v souladu s odst. 4.6 

Rámcové dohody tak, aby bylo dosaženo vysoké proočkovanosti obyvatelstva, včetně dětí 

od12 let věku. 

1.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně 

některých práv a povinností ujednaných v Rámcové dohodě a za tímto účelem uzavírají 

tento Dodatek. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají pojmy 

v něm použité stejný význam, jaký jim přisuzuje Rámcová dohoda. 

2. ZMĚNA RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 4 Rámcové dohody se doplňuje o nový 

odst. 4.7, který zní: 

Smluvní strany se dohodly, že v případě očkovací látky Moderna, činí nejmenší distribuční 

jednotka, kterou je Distributor povinen distribuovat Lékařům na základě Objednávek 

Očkovacích látek Lékařů v souladu s příslušným dočasným opatřením MZ ČR ve smyslu 

odst. 4.6 této Smlouvy, 50 dávek očkovací látky Moderna v pěti (5) vialkách. Pro 

vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí, že Objednávky Očkovacích látek 

Lékařů na nižší počet dávek očkovací látky Moderna není Distributor povinen uspokojit. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že v ustanovení odst. 5.8 Rámcové dohody se ruší poslední část 

věty a odst. 5.8 Rámcové dohody nově zní: 

Distributor při dodání Očkovací látky Poskytovateli zdravotních služeb vyplní do Datového 

rozhraní počet skutečně dodaného množství dávek, případně též množství balení (pack, unit 

apod.) Očkovacích látek a jejich šarže. Distributor se zavazuje při dodání Očkovacích látek 

nechat Poskytovatele zdravotních služeb podpisem písemně potvrdit termín dodání a 

převzetí konkrétního počtu dávek, případně též počtu balení (pack, unit apod.) Očkovacích 

látek a jejich šarže na dodacím listu Distributora či jiným vhodným způsobem.  

2.3 Smluvní strany se dohodly, že na konci ustanovení odst. 9.1.6 se doplňuje nová věta a odst. 

9.1.6 Rámcové dohody nově zní: 

Smluvní strany se dohodly, že Pojišťovny budou pravidelně na základě zálohové faktury 
jednou za měsíc poskytovat Distributorovi zálohovou platbu ve výši 75 % z částky vypočtené 
jako součin jednotkových cen Distribuce každé z Očkovacích látek dle Přílohy č. 3 této 
Smlouvy a počtu dávek příslušných Očkovacích látek, které byly Distributorem předány 
Poskytovatelům zdravotních služeb v předcházejícím kalendářním měsíci, a to v poměru, 
který připadá na jednotlivou Pojišťovnu, a to podle stavu Pojištěnců ke dni 1. 1. 2021 pro 
rok 2021 a v dalších letech účinnosti této Smlouvy vždy k 1. červenci předcházejícího 
kalendářního roku (dále jen „Příslušná zdravotní pojišťovna“). Počet pojištěnců sdělí 



Pojišťovny souhrnně písemně Distributorovi (resp. oprávněné osobě Distributora ve věcech 
smluvních dle odst. 14.2.1 této Smlouvy) nejpozději do 5 dní od podpisu této Smlouvy, resp. 
vždy nejpozději do 5. 1. příslušného kalendářního roku. Distributor je povinen vystavit 
příslušné Pojišťovně zálohovou fakturu ve výši dle předchozí věty nejpozději do 10. dne v 
kalendářním měsíci, za něž je záloha poskytována. Spolu se zálohovou fakturou poskytne 
Distributor Pojišťovně souhrnný přehled, který obsahuje informace o skutečně dodaném 
množství dávek Očkovacích látek v dělení na Očkovací centra a Lékaře, jejichž převzetí 
Poskytovatelé zdravotních služeb písemně potvrdili na dodacím listu Distributora či jiným 
vhodným způsobem ve smyslu odst. 5.8 Smlouvy v příslušném měsíci, z něhož vychází 
výpočet výše zálohové platby pro Příslušnou zdravotní pojišťovnu. 
 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že se v ustanovení odst. 16.2 Rámcové dohody doplňuje 

příkladmý výčet a odst. 16.2 Rámcové dohody nově zní: 

Distributor poskytne Pojišťovnám při výkonu Kontroly veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména předkládá požadované doklady (např. Objednávky Očkovacích látek, dodací listy 
Distributora, jakož i další dokumenty dokládající řádné provedení distribuce v souladu 
s touto Smlouvou), sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Distributor se zavazuje umožnit 
kterékoliv Pojišťovně, zpravidla po předchozím projednání, vstup do svých provozoven 
(Centrálního skladu, distribučních a skladovacích míst) a nahlížení do dokumentace 
bezprostředně související s prováděnou Kontrolou. 

 

2.5 Ostatní ustanovení Rámcové dohody tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v původním 

znění. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že na uveřejnění Dodatku v registru smluv se ustanovení odst. 

19.2 až 19.4 Rámcové dohody použijí obdobně s tím, že Dodatek v registru smluv uveřejní 

MZ ČR. 

3.3 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 Dodatek podepisují v souladu s § 5 ZSVD 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.4 Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 

jednotlivých ustanovení tohoto Dodatku stvrzují podpisem svých zástupců. 

 

Následuje podpisová strana. 

 

 

 

 

 



Podpisová strana:

                                     
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

                                     

Všeobecná zdravotní pojišťovna České

republiky

                                     
Vojenská zdravotní pojišťovna České
republiky

                                     
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

                                     
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví

                                     
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

                                     
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky

                                     
RBP, zdravotní pojišťovna

                                     
Avenier a.s.
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