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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci programu Zdravá firma 

 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem:  Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zastupuje:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČO:   47114321 
DIČ:   CZ47114321 
bankovní spojení:  
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 7232 
(dále jen „OZP“) 
OZP je plátcem DPH 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Česká pojišťovna a.s. 

se sídlem:   Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 
zastupuje:    Marek Jankovič, předseda představenstva 
   Petr Bohumský, místopředseda představenstva 
IČO:    45272956 
DIČ:    CZ699001273 
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 1464 
(dále jen „Zaměstnavatel“) 
Zaměstnavatel je plátcem DPH 
 
na straně druhé 
 

uzavírají tento  
 

dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v rámci programu Zdravá firma (dále jen „dodatek“). 
 
I.  

Úvodní prohlášení 

Smluvní strany prohlašují, že uzavřeli Smlouvu o spolupráci v rámci programu Zdravá firma dne 
26. 2. 2016 (dále jen „smlouva“). 

 
II.  

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy: 
 
1. Článek III. odst. 1. věta první smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Celkový roční limit nákladů včetně DPH za realizaci zdravotně preventivních aktivit poskytnutých 
v souladu s přílohami této smlouvy je stanoven pro rok 2017 ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set 
tisíc korun českých).“  

2. Článek IV. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 5. s následujícím zněním: 
„5. Smlouva a její změny jsou dle podmínek upravených v zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) smlouvou, která se povinně uveřejňuje v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že OZP je povinna smlouvu, resp. její změnu dodatkem zaslat k uveřejnění v registru 
smluv bez zbytečného odkladu a informovat Zaměstnavatele o dni uveřejnění smlouvy 
v registru smluv, přičemž v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy budou před 
uveřejněním v registru smluv znečitelněné osobní údaje uvedené v čl. VII. odst. 7. a 8 a 
jména, příjmení a funkce osob zastupujících Zaměstnavatele, která jsou uvedena v záhlaví a 
v závěru smlouvy včetně jejich podpisu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva neobsahuje 
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(s výjimkou osobních údajů uvedených v předchozí větě) informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být 
uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.“  

3. Ruší se Příloha č. 1 smlouvy a nahrazuje se novou  Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto dodatku. 

 
4. Článek I. odst. 6. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Smluvní strany se dohodly na realizaci programu Zdravá firma i pro zaměstnance Oprávněných 
osob vyjmenovaných v této smlouvě. 

Oprávněné osoby: 

Název společnosti Sídlo společnosti IČO 
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 21 49240749 

Direct Care s.r.o. Bělehradská 299/132, Praha 2, 120 84 26416549 

Acredité  s.r.o. Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 25600958 

Penzijní společnost České pojišťovny a.s. Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 21 61858692 

FINHAUS a.s. Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 21 27108562 

Generali Shared Services Czech branch, 
organizační složka 

Bělehradská 299/132, Praha 2, 120 84  29044707    

Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132, Praha 2, 120 84 61859869 

Generali Real Estate S.p.A., Czech Branch, 
organizační složka 

Václavské náměstí 823/33, Praha 1, 110 00 017 57 601 

Generali CEE Holding B.V., organizační 
složka 

Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 28239652 

Generali Investments CEE, investiční 
společnost a.s. 

Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 
 

43873766 

ČP Distribuce  Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 
 

44795084 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. 

2. Dodatek je podepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom stejnopisu. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Seznam příloh vydaných tímto dodatkem:  

Příloha č. 1 Nabídka zdravotně preventivních aktivit v roce 2017 
 

 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví  
 

 
Česká pojišťovna a.s. 

V Praze dne: .............................. 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

V Praze dne: .............................. 
 
 
 
………………………………………….. 
Marek Jankovič 
předseda představenstva 
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………………………………………….. 
Petr Bohumský 
místopředseda představenstva 
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Příloha č.1 ke smlouvě o spolupráci v rámci programu Zdravá firma vydaná dodatkem 
č. 1 
 

Nabídka zdravotně preventivních aktivit v roce 2017 
 

A/ Kredit ve VITAKONTU 
 
Zaměstnancům Zaměstnavatele – pojištěncům OZP budou po podpisu smlouvy připsány mimořádné 

kredity ve výši 500 kreditů s exspirací 31. 12. 2017 v rámci programu VITAKONTO, které naleznou 

v rámci aplikace VITAKARTA. Program VITAKONTO dává pojištěncům OZP možnost širokého využití 
tohoto kreditu, jehož konkrétní uplatnění je zcela na úvaze každého pojištěnce OZP. Své požadavky 
zašlou pojištěnci OZP prostřednictvím tohoto programu v elektronické podobě. Případné doplňující 
dotazy na přihlášení se do programu VITAKONTO či jiné dotazy související s tímto kreditem mohou 
zasílat na adresu zdravafirma@ozp.cz. 
 
V závislosti na dohodě kontaktních osob je možné v průběhu rok 2017 připsat vybraným 
zaměstnancům Zaměstnavatele – pojištěnců OZP další mimořádný kredit vázaný na realizaci 
zdravotně preventivních aktivit z této smlouvy. 

 
 

B/ Dny zdraví  
 
Na vybraných pobočkách Zaměstnavatele nabídne OZP možnost uspořádání Dnů zdraví. Během 
těchto dnů bude kromě prezentace zdravotně preventivních aktivit v praxi umožněna také prezentace 
ostatních výhod a benefitů OZP.  
 
Skladba Dne zdraví bude stanovena na základě operativní dohody kontaktních osob. 
 
OZP si vyhrazuje právo skladbu zdravotně preventivních aktivit stanovit v závislosti na možnostech a 
dispozicích ve zvolené lokalitě.  

 
 

C/ Komplexní onkoprevence  
Prostřednictvím specializovaného centra bude poskytnuta preventivní péče vybrané skupině 
zaměstnanců.  
Návod, jak využít této prevence: 

1. Zájemci o prevenci se budou sami hlásit na adrese zdravafirma@ozp.cz. 
2. OZP zajistí objednání zaměstnanců na vstupní, cílené vyšetření. 
3. Na základě konzultace s lékařem bude zaměstnanec objednán na specializovaná vyšetření a 

odběry. 
4. Po absolvování těchto vyšetření obdrží zaměstnanec zprávu – závěrečné vyšetření. 
5. Na základě faktury uhradí OZP cenu programu přímo specializovanému pracovišti. 

 
Prevence se skládá z následujících komponent: 

Název programu Cena vč. DPH 
Cílené vyšetření na základě zdravotního dotazníku, které umožní lékaři vyhodnotit 
rizika pacienta a rozhodnout se, kterou z nabízených prevencí absolvuje. 

700 Kč 

Laboratorní vyšetření krve: patří do základního vyšetření. Vlastností krve je nejen 
schopnost včasného odhalení potenciálních onkologických rizik, ale laboratorní testy 
umí odhalit i jiná, neonkologická onemocnění. 

1500 Kč 

Test na okultní krvácení: prokáže stopové známky krve ve stolici, které mohou být 
signálem přítomnosti zhoubného nádoru. Pacient je ihned informován o výsledku 
testu a v případě, že je pozitivní, lékař zajistí speciální kolonoskopické vyšetření, 
které určí příčinu krvácení. 

500 Kč 
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Kolonoskopické vyšetření: lékař vyšetří obraz střevní sliznice. Přístroj umí odebírat 
vzorky na histologii a odstraňovat polypy. 

3500 Kč 

Markery: slouží k odhalení časných nádorových onemocnění. V případě prostaty u 
mužů se jedná o marker PSA, u žen je sledován marker CA 125 vhodný při 
monitorování chorob vaječníků a dělohy. 

500 Kč muži / 
600 Kč ženy 

Rentgenové vyšetření plic: toto vyšetření se doporučuje provádět u kuřáků, pokud již 
nebylo v posledních dvou letech provedeno. 

650 Kč 

Vyšetření ORL: vhodné zejména jako prevence rakoviny v oblasti dutiny ústní, hltanu 
a hrtanu. Preventivní prohlídka je doporučována převážně kuřákům, kteří trpí 
chrapotem a dráždivým kašlem. 

1000 Kč 

Ultrazvuk břicha: Vyšetření břišních orgánů, zejména jater, žlučníku, slinivky, sleziny 
a ledvin. U mužů navíc ještě vyšetření prostaty. 

1100 Kč 

Vyšetření pigmentových skvrn: je-li zpozorována změna tvaru či barvy původně 
klidného mateřského znaménka nebo se na kůži objeví podezřelé nové znaménko, je 
vhodné vyšetřit, zda nejde o příznak nádoru kůže. Vyšetření kůže je zcela 
bezbolestné. 

1000 Kč 

Mamografické vyšetření: vyšetření prsu, které je určeno pro ženy od 40 do 45 let. Je 
vhodné absolvovat toto vyšetření jednou za dva roky. 

700 Kč 

Závěrečné vyšetření: Vyhodnocení absolvovaných vyšetření a upozornění na možná 
rizika. Edukace klienta a odpovědi na dotazy. Vystavení závěrečné zprávy. 

700 Kč 
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