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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: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, číslo účtu 2072000041/0710 

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 národní banka 

se sídlem:   Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1 

zastupuje:     

IČO:    48136450 

DIČ:    CZ48136450 

bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, číslo účtu 92887891/0710 

 (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 uzavřely Smlouvu o spolupráci v rámci programu Zdravá firma 

ze dne 6. 10. 2016 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“). 

 

II. 

Doplnění smlouvy 

1. Celkový roční limit nákladů včetně DPH za realizaci zdravotně preventivních aktivit 

je stanoven pro rok 2017 ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 

2. Z celkového ročního limitu nákladů vč. DPH se vyhrazuje částka 100 000,-Kč (slovy: 

Jedno sto tisíc korun českých) na příspěvky v rámci programu VITAKONTO pro 

zaměstnance Zaměstnavatele – pojištěnce OZP v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1, 

písm. A smlouvy. 

3. Z celkového ročního limitu nákladů vč. DPH se vyhrazuje částka 100 000,- Kč (slovy: 

Jedno sto tisíc korun českých) na příspěvky v rámci programu Rekondiční a 
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rehabilitační pobyty pro zaměstnance Zaměstnavatele – pojištěnce OZP v rozsahu 

uvedeném v Příloze č. 1, písm. B smlouvy.  

4. Z celkového ročního limitu nákladů vč. DPH se vyhrazuje částka 100 000,- Kč (slovy: 

Jedno sto tisíc korun českých) na příspěvky v rámci programu Očkovací program 

Zdravá firma pro zaměstnance Zaměstnavatele – pojištěnce OZP v rozsahu uvedeném 

v Příloze č. 1, písm. C smlouvy.  

5.  Doplňuje se aktuální znění Přílohy č. 1, která tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 

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. Svým podpisem dodatku Zaměstnavatel prohlašuje, že bere na vědomí Podmínky čerpání 

preventivních programů OZP v rámci programu Zdravá firma, jak jsou uvedeny v Příloze 

č. 1 dodatku a bude o nich informovat své zaměstnance. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 Nabídka zdravotně preventivních aktivit v roce 2017 

 

 

 

Za OZP: 

 

Za Zaměstnavatele: 

V Praze dne: .............................. 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Radovan Kouřil 

generální ředitel 

V Praze dne: .............................. 

 

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
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Příloha 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 300 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/ Rekondiční a rehabilitační pobyty  
 
Zdravotní program přispívá k podpoře pravidelných pohybových, kondičních a rehabilitačních aktivit 
vedoucích k odstranění chronicky bolestivých svalů v důsledku pracovního zatížení.  S ohledem na 
specifické podmínky a charakter preventivní péče je zaměstnanec Zaměstnavatele - pojištěnec OZP, 
do zdravotně preventivního programu zařazen na základě doporučení lékaře nebo Zaměstnavatele a 
se souhlasem OZP. Program lze čerpat u smluvních partnerů OZP:     
 Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČ 45192570 
 HOTEL ODRA s.r.o, IČ 25354043 
 Lázně Poděbrady, a.s., IČ 45147833 
 Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČ 47452421 
 Lázně Mšené, a.s., IČ 44569530 
 Lázně Františkovy Lázně a.s., IČ 46887121 (hotel Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Metropol, 

Goethe) 
 Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., IČ 03257533 (hotel Pawlik) 
 SPA HOTEL DĚVÍN s.r.o., IČ 29111552 
 Lázně Luhačovice a.s., IČ 46347828 (hotel Jestřabí, Vila pod Lipami, Dům Bedřicha Smetany, 

Jurkovičův dům, a penziony Vepřek, Riviera) 
 
Náplň programu:    prevence poruch pohybového aparátu, příspěvek na 
      fyziatrické procedury 
Určeno pro:      muže a ženy bez omezení věku 
Délka programu:    7 dnů 
Příspěvek OZP na rehabilitační procedury: 400 Kč na osobu a den 
Spoluúčast Zaměstnavatele/zaměstnance: náklady vzniklé nad náklady hrazené OZP (ubytování, 
      strava, eventuálně další) 
Četnost čerpání:    1x za 360 dní 
 

C/ Očkovací program Zdravá firma 
Jedná se o očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění doporučené ošetřujícím lékařem 
proti následujícím chorobám: 
 chřipka 
 klíšťová encefalitida 
 infekční hepatitida   

 
OZP přispěje na výše uvedená očkování max. do výše 1000 Kč/zaměstnance 1 x za rok (včetně 
aplikace či přeočkování). Příspěvek bude poskytnut na základě souhrnné faktury zaslané ze strany 
poskytovatele, včetně rozpisu rodných čísel jednotlivých zaměstnanců.   
Program je určen pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. 

mailto:zdravafirma@ozp.cz
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D/ Komplexní prevence ČNB 
Zaměstnancům Zaměstnavatele – pojištěncům OZP nabídne OZP možnost zúčastnit se níže uvedených vyšetření. Program lze čerpat u smluvních partnerů 
OZP. Část programu může být kromě zdrojů dle čl. III, odst. 1. hrazena z jiných zdrojů Fondu prevence. Přehled částí programu a způsobu úhrady: 

Věk Druh vyšetření Odbornost Kód 
Finální cena 

z veřejné 
zakázky 

Příspěvek STOP 
programy (dodatky 

ZPP) 

Příspěvek OZP 
Zdravá firma 

(dodatek ZPZ13) 

Příspěvek 
ČNB hrazený 
poskytovateli 

30+ 

40+ 

50+ 

provedení vstupního rozhovoru lékařem v oboru 
všeobecného praktického lékařství (obsahem vstupního 
rozhovoru je zjištění aktuálního zdravotního stavu 
zaměstnance, anamnéza a další důležité informace pro 
provedení sady preventivních vyšetření) 

001 48057 779 Kč 200 Kč 550 Kč 29 Kč 

provedení klinického vyšetření – základní oční vyšetření, 
základní vyšetření svalově-kosterního aparátu 

001 48058 133 Kč 0 Kč 100 Kč 33 Kč 

provedení závěrečného rozhovoru při předání zprávy 
z výše uvedených preventivních vyšetření (vysvětlení 
výsledků a závěrů, informace o dalších krocích, jako např. 
předání výsledků registrujícímu praktickému lékaři) 

001 48059 247 Kč 100 Kč 150 Kč 0 Kč 

odběr krve  999 48060 41 Kč 0 Kč 50 Kč 0 Kč 

krevní obraz  

801, 819 
 

48061 
 

650 Kč 400 Kč 250 Kč 0 Kč 
jaterní testy (ALT, AST, ALP, GMT, bilirubin celkový a přímý) 

glykemie 

cholesterol celkový, LDL, HDL, TG 

  

PSA + fPSA 815 48062 722 Kč 400 Kč 300 Kč 22 Kč 

test na štítnou žlázu fT4 801 48063 459 Kč 0 Kč  450 Kč  9 Kč  

EKG 999 48064 135 Kč 100 Kč 0 Kč 35 Kč 

UZ prsou 809 48065 287 Kč 100 Kč 150 Kč 37 Kč 

vyšetření prostaty (vyšetření lékařem, ultrazvuk) 706, 809 48066 724 Kč 300 Kč 400 Kč 24 Kč 

UZ břicha (vyšetření horní i dolní poloviny břicha) 809 48067 768 Kč 400 Kč 350 Kč 18 Kč 

oční vyšetření (vyšetření vizu, očního pozadí a nitroočního 
tlaku) 

705 48068 507 Kč 0 Kč 500 Kč 7 Kč 

 

okultní krvácení 801 48069 68 Kč 150 Kč 0 Kč 0 Kč 

ECHO 107 48070 1 120 Kč 0 Kč 1 100 Kč 20 Kč 

UZ krkavic 102 48071 176 Kč 0 Kč 150 Kč 26 Kč 

pohovor s psychologem 901 48072 645 Kč 0 Kč 600 Kč 45 Kč 

Celkem     7 461 Kč 2 150 Kč 5 100 Kč 305 Kč 

 


