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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1705/OBŘ/2021 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě  o spolupráci  

Smluvní strany: 

 

Středočeský kraj 

IČ: 70891095    

se sídlem Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5, 

zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje  

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 4440009090/6000 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Pronatal s.r.o. 

IČ: 04614283 

se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 250765 

zastoupená Davidem Karáskem, jednatelem 

bankovní spojení: Unicredit Bank Česká republika a Slovensko a.s. 

číslo účtu: 2112437089/2700 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

I. 

KONSTATOVÁNÍ PRÁVNÍHO STAVU 

 
1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 7. 4. 2021 Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“), na 

základě které se Poskytovatel zavázal zajistit antigenní testování zaměstnanců Objednatele, příp. 

dalších osob Objednatelem určených v souvislosti s „Projektem testování zaměstnanců 

Středočeského kraje na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů“, a 

to počínaje dnem uzavření smlouvy po dobu platnosti usnesení vlády České republiky k 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o přípravě mimořádného opatření o zavedení 

povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19. V 

případě ukončení platnosti výše uvedeného usnesení vlády ČR, ale dále trvající povinnosti 

objednatele k testování jeho zaměstnanců, bude smluvní vztah trvat po dobu platnosti tohoto jiného 

právního předpisu nebo rozhodnutí vlády ČR. 

2. S účinností od 1. 7. 2021 byla zrušena povinnost zaměstnavatele k plošnému testování zaměstnanců 

na přítomnost onemocnění covid-19. S účinností od 1. 9. 2021 bude zrušena povinnost nařízená 

všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provést vyšetření na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního 
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pojištění v České republice bezúplatně (s úhradou z veřejného zdravotního pojištění).  

II. 

PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že mají i dále zájem na trvání Smlouvy v případě, že vznikne na základě 

usnesení vlády ČR či jiného právního předpisu povinnost zaměstnavatele k testování jeho 

zaměstnanců na přítomnost onemocnění covid-19 či možnost zajistit testování pro zaměstnance 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění 

následovně: 

„Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Účinnost této smlouvy (tj. poskytování sjednaných 

služeb ze strany Poskytovatele“ se pozastavuje vždy po dobu, kdy zaměstnavatel není v souladu 

s usnesením vlády ČR nebo na základě jiného právního předpisu povinen k testování jeho 

zaměstnanců na přítomnost onemocnění covid-19 a zajištění testování není hrazeno z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění.“ 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany primárně preferují uzavření smlouvy prostřednictvím svých elektronických podpisů 

založených na kvalifikovaných certifikátorech. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve 

formátu PDF/A pro účely elektronického podpisu shora uvedeného. Každá smluvní strana obdrží 

smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, který provede 

objednatel. 

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 12. 08. 2021 číslo usnesení 

005-31/2021/RK. 

 

 

V ……………………dne………..…….. V ……………………dne………..…….. 

 

 

 

 

 

 Objednatel  Poskytovatel 

 Mgr. Petra Pecková David Karásek 

 hejtmanka Středočeského kraje Pronatal s.r.o. 
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