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Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci na 
„Prospektivní studii sledování protilátek na covid 

19" ZE DNE ..................... (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7216, 
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: 

(dále též jako „ZP MV ČR‘),

a

EUC Laboratoře s.r.o.
se sídlem Palackého 720/5
IČO: 26422557
DIČ: CZ699002423 
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,odd C, vložka 
81029
zastoupená 
bankovní spojení:
(dále též jako „LABORATOŘ ), 
a
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zastoupená: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem
veřejná vysoká škola bez povinnosti zápisu do veřejného rejstříku
IČ: 00216224 
kontaktní adresa: RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 
753/5, pavilon A29, 625 00 Brno, Česká republika
(dále též jako RECETOX nebo „centrum RECETOX )

(společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako "Smluvní strana"),

se s přihlédnutím ke všem okolnostem dohodly na uzavření tohoto:

Dodatku č.1ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.

1. V návaznosti na změnu obchodních podmínek spojených s realizací Prospektivní studie 
sledování protilátek na COVID 19 (dále též „Studie“) byla upravena cena za jedno 
vyšetření.
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2. V souladu s výše uvedeným a s ČI. 6 odst. 6.2 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na 
následující změně Smlouvy:

2. 1 Ustanovení ČI. 3 odst. 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Cena za vyšetření, odběr vzorku a další úkony spojené s odběrem vzorku a přípravou a 
vyplnění dotazníků (dále též „Odběr“), v prostorách LABORATOŘE činí 500 Kč (dále též 
„Cena odběru“). Smluvní strany se dohodly, že Cena odběru bude před Odběrem v plné výši 
uhrazena účastníkem. ZP MV ČR se tímto dále zavazuje, že na základě potvrzení vydaného 
LABORATOŘÍ o zaplacení Ceny odběru a realizaci Odběru předloženého účastníkem, proplatí 
účastníkovi Cenu odběru, a to ve výši 500 Kč (dále též Proplacení“). Podmínkou je, že 
vyšetření nebude moci být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Způsob žádosti o 
Proplacení a mechanismus výplaty Proplacení stanoví výlučně ZP MV ČR. Smluvní strany se 
dohodly, že v rámci Studie bude realizováno všemi laboratořemi, se kterými má ZP MV ČR 
uzavřenou smlouvu, vyšetření až pro 30 000 pojištěnců ZP MV ČR (unikátních rodných čísel), 
a to v součtu za všechny zapojené laboratoře za celou dobu trvání Smlouvy, přičemž Smluvní 
strany shodně uvádějí, že počet pojištěnců ZP MV ČR uvedený v předchozí větě je pouze 
orientační a považuje se za zachovaný ve vztahu k Proplácení i v případě, že dojde kjeho 
překročení až o 3 procentní body.

2. 2 Ustanovení ČI. 3 odst. 3.4.7 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

3.4.7 poskytnutí výsledků serologického vyšetření, kopie informovaných souhlasů (sken nebo 
fyzická kopie, nebo seznam účastníků studie vedený pod rodným číslem, k nimž má 
LABORATOŘ informovaný souhlas archivován a v případě potřeby bude konkrétní souhlas na 
vyžádání centru RECETOX poskytnut), dat pocházejících z informovaného souhlasu a 
žádanek (dotazníky z jednotlivých sledování a průvodní listy ke vzorkům, vč. dat odběru a 
historie nakládání se vzorkem) centru RECETOX v dohodnuté strukturované podobě.

2. 3 Ustanovení ČI. 3 odst. 3.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Centrum RECETOX dále prohlašuje:

3.6.1 že (i) uskladnění biologických vzorků získaných na základě této smlouvy, a (ii) příprava
Studie a příprava publikace Studie je hrazena výlučně ze strany RECETOX a tyto 
náklady (stanovené pod č. (i) a (ii)) nebudou žádným způsobem přenášeny na 
LABORATOŘ a/nebo ZP MV ČR;

3.6.2 bezplatně poskytne LABORATOŘI a ZP MV ČR anonymizované výsledky studie v plné
míře, a to před jejich publikací (ať už z části nebo zcela) v souladu s článkem 3.5.6. 
této Smlouvy, a to v termínu nejpozději do 31.12. 2022;

2.5. V ČI. 5 se název článku „VÝPOVĚĎ Z TÉTO SMLOUVY“ ruší a nahrazuje novým 
zněním „DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY“,

a do ČI. 5. Smlouvy se vkládá nový článek 5.1. v tomto znění:

„5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022, případně do vyčerpání 
počtu dohodnutých vyšetření v rámci Studie podle ČI. 3 odst. 3.3. této Smlouvy, pokud 
tato skutečnost nastane dříve. “,

a původní článek 5.1. se přečíslovává na článek 5.2.

Článek II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. Smluvní 
strany si dohodly pozdější účinnost Dodatku ke dni 1. 10. 2021 za předpokladu, že
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Dodatek bude do této doby uveřejněn v Registru smluv dle odst. 3 tohoto článku; pokud 
se tak nestane, nabývá Dodatek účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Za den 
uzavření tohoto Dodatku se považuje den podpisu poslední ze Smluvních stran.

2. LABORATOŘ a RECETOX prohlašují, že si jsou vědomy toho, že ZP MV ČR jako povinný 
subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen "zákon o 
registru smluv”) je povinna uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo 
vnitra, tento Dodatek za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv.

3. ZP MV ČR se zavazuje, že tento Dodatek uveřejní ve lhůtě 10 dnů od jeho uzavření 
v Registru smluv dle odst. 1 tohoto článku Dodatku. LABORATOŘ a RECETOX jsou 
povinny po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl uzavřen, v Registru 
smluv ověřit, zda ZP MV ČR tento Dodatek řádně uveřejnila, a pokud se tak nestalo, je 
LABORATOŘ nebo RECETOX povinna tento Dodatek uveřejnit sama a o této skutečnosti 
informovat ZP MV ČR a další Smluvní stranu.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že jeho 
obsahu porozuměly a že s ním souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují 
své vlastnoruční podpisy.

V ^PAZg dne 21 °l

ZP MV ČR: -

Zdrav
České republiky,
MUDr. David Kostka, MBA 
generální ředitel

V Praze dne 17.9.2021

-..

EUC Laboratoře s.r.o.

V dne 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká 
fakulta:

Masarykova univerzita, Přírodovědecká 
fakulta
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan
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