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D O H O D A   

o novaci závazku ze  

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ DODÁVKY A DISTRIBUCE LÉČIVÝCH 
PŘÍPRAVKŮ 

OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKY PRO PRAVIDELNÁ OČKOVÁNÍ V LETECH 

2018 - 2021 

 

Název distributora:    Avenier a.s. 

se sídlem:      Bidláky 20/837, Brno, 639 00 

jednající:     Bc. Filip Nosek, předseda představenstva 

Mgr. Michal Zakarovský, FCCA, místopředseda 
představenstva  
Ing. Lukáš Köszegy, člen představenstva 

zastoupený: 

IČO:       26260654 

bankovní spojení:     

 

  (dále jen „Distributor“)  
 

a 

 

 

Název zdravotní pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

se sídlem:      Jeremenkova 161/11, Ostrava-Vítkovice,  
PSČ 703 00 

zastoupena: JUDr. Petrem Vaňkem, Ph.D., generálním 
ředitelem 

IČO:       47672234 

bankovní spojení:     

  

(dále jen „Pojišťovna“) 
 

(společně dále jen „smluvní strany“) 
 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), v souladu s § 222 odst. 3 

a contrario zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a s § 17 odst. 7 písm. d) bodu 1. a § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), za podmínek dále stanovených, tuto Dohodu o novaci 

závazku ze Smlouvy o zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků 
obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 - 2021 (dále jen „Dohoda“). 
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Článek I. 
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a v souladu s § 17 odst. 7 

písm. d) bodu 1. a § 30 odst. 2 písm. a) Zákona dne 2. 11. 2017 Smlouvu o zajištění 
komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro 
pravidelná očkování v letech 2018 - 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen 

„Smlouva“). 

 

2. Podle Smlouvy vznikly smluvním stranám následující závazky: 
A. Distributor byl podle Smlouvy (viz čl. III., IV., V., VI a VII. Smlouvy) povinen zajistit 

komplexní dodávky a distribuci (logistiku) léčivých přípravků obsahujících očkovací 
látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021 ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 
Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění, a to vždy podle aktuálně 
platného antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem 
zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, přímo smluvním poskytovatelům 
zdravotních služeb Pojišťovny, kteří provádějí pravidelná očkování na základě dílčích 
objednávek, a to v rozsahu a za podmínek dále upravených Smlouvou. 

 

B. Pojišťovna naproti tomu podle Smlouvy byla povinna v návaznosti na zajištění 
dodávek a distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná 
očkování provést úhradu aplikovaných očkovacích látek v rámci pravidelného 
očkování pojištěncům Pojišťovny (viz čl. XI, XII., XIII. a XIV.  Smlouvy) s tím, že 
úhrada je realizována vůči Distributorovi a poskytovatelé zdravotních služeb 
provádějících pravidelná očkování se na úhradě nikterak nepodílí.  

   

C. Platební podmínky byly podle Smlouvy nastaveny následovně (viz čl. XIII Smlouvy): 

1) Distributorovi vzniká nárok na úhradu od Pojišťovny v návaznosti na skutečně 
aplikované očkovací látky pro pravidelná očkování pojištěncům Pojišťovny v rámci 
pravidelného očkování, a to za podmínek dále stanovených. Platby za aplikaci 
očkovacích látek ze strany Pojišťovny ve prospěch Distributora budou probíhat v 
souladu se Zákonem.  

2) Smluvní strany se dohodly, že Pojišťovna poskytne Distributorovi měsíčně zálohu 
na základě jím vystavené zálohové faktury ve výši 1/12 předpokládaného ročního 
(příslušného kalendářního roku) objemu očkovacích látek připadajícího na 
Pojišťovnu. Na Pojišťovnu připadá část předpokládaného celkového objemu 
očkovacích látek odpovídající v poměru počtu registrovaných pojištěnců ve věkové 
skupině do 20 let u Pojišťovny ku počtu těchto pojištěnců registrovaných u všech 
Zdravotních pojišťoven, a to podle stavu k 1. 1. daného roku (informace z prvního 
přerozdělení § 20 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění).  
(Pro účely stanovení měsíčních záloh pro období 2. pololetí roku 2021 došlo k 

následující změně platebních podmínek uvedených v čl. XIII. odst. 2 Smlouvy (viz 

čl. I. odst. 1 bodu 1.2. Dodatku č. 10 ke Smlouvě): Smluvní strany se dohodly, že 
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Pojišťovna bude Distributorovi poskytovat měsíční zálohy na základě jím 

vystavených zálohových faktur ve výši 1/12 (jedné dvanáctiny) ceny za dodávku a 

distribuci předpokládaného objemu očkovacích látek připadajícího na Pojišťovnu 

v příslušném kalendářním roce, vynásobeného koeficientem 0,6, který dle 

zkušeností Pojišťovny z předcházejícího období před uzavřením tohoto dodatku 

Smlouvy odpovídá požadavku na přiměřenou výši záloh ve vztahu k reálnému 

objemu dodávek očkovacích látek. Na Pojišťovnu připadá část předpokládaného 

celkového objemu očkovacích látek odpovídající poměru počtu pojištěnců ve věkové 

skupině do 20 let registrovaných u Pojišťovny k počtu těchto pojištěnců 

registrovaných u všech Zdravotních pojišťoven, a to podle stavu k 1. 1. daného roku 

(informace z prvního přerozdělení dle § 20 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).) 

  

3) Zúčtování poskytnutých záloh bude provedeno podle skutečně realizovaných 
očkování (vykázaných aplikací očkovacích látek) registrovaných pojištěnců 
Pojišťovny, v návaznosti na výsledky evidence aplikovaných a vyúčtovaných 
očkovacích látek v členění na jednotlivé zdravotní pojišťovny podle údajů z 
clearingového centra ve smyslu čl. VIII. Smlouvy, a to tak, že zúčtování příslušného 
kalendářního roku proběhne podle stavu k 31. 12. daného kalendářního roku, a to 
nejpozději do 30. 6. roku následujícího, kdy budou zároveň vypořádány případné 
rozdíly (přeplatky a nedoplatky) mezi úhrnem vyplacených záloh a konečnou cenou 
očkovacích látek aplikovaných pojištěncům Pojišťovny v rámci pravidelného 
očkování.  
(Pro účely konečného vyúčtování za rok 2020 došlo k následující změně platebních 

podmínek uvedených v čl. XIII. odst. 3 Smlouvy (viz čl. I. odst. 1 bodu 1.1. Dodatku 

č. 10 ke Smlouvě): Závěrečné vyúčtování aplikovaných očkovacích látek 

pojištěncům Pojišťovny v rámci pravidelného očkování provedeného v kalendářním 

roce 2020 bude provedeno podle PZS řádně vykázaných a Pojišťovnou uznaných 

výkonů aplikace očkování, a to takto nastavených pravidel: 

a) předání dodatečných /opravných/ dávek skutečně aplikovaných očkovací 

látek pojištěncům Pojišťovny v rámci pravidelného očkování PZS vůči 

Pojišťovně – do 30. 9. 2021. 

b) zpracování dávek podle písm. a) Pojišťovnou – do 10. 11. 2021. 

c) předání zpracovaných Pojišťovnou ke clearingu ve smyslu č. VIII. Smlouvy – 

do 18. 11. 2021. 

d) zpracování závěrečného vyúčtování očkovacích látek v členění na jednotlivé 

zdravotní pojišťovny ve smyslu č. VIII. Smlouvy a předání zpět Pojišťovně – 

do 30. 11. 2021. 

e) realizace závěrečného vyúčtování za rok 2020 ve smyslu tohoto Dodatku – do 

31. 12. 2021, kdy nejpozději k tomuto datu současně dojde k vypořádání 

případných přeplatků či doplatků s mezi Pojišťovnou a Distributorem. 

Splatnost závazku smluvních stran vycházejícího ze závěrečného vyúčtování 

je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení faktury Pojišťovně 
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(vyúčtování nedoplatku) nebo ode dne řádného doručení výzvy Pojišťovny 

k úhradě přeplatku Distributorovi.  

Zúčtování poskytnutých záloh za rok 2020 však bude provedeno v nezměněném 

termínu podle stávající Smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2021, kdy budou zároveň 

vypořádány aktuální rozdíly mezi úhrnem vyplacených záloh a cenou očkovacích 

látek podle údajů z clearingového centra ve smyslu čl. VIII. Smlouvy, známých k 

tomuto datu. Splatnost závazku vycházejícího ze zúčtování poskytnutých záloh za 

rok 2020 je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení výzvy Pojišťovny k 

úhradě přeplatku Distributorovi.) 

 

4) Splatnost závazku Pojišťovny vyplývajícího ze zálohové faktury předložené 
Distributorem ve smyslu odst. 2 tohoto článku této Smlouvy je stanovena na 30 dnů 
ode dne jejího řádného doručení Pojišťovně. Splatnost závazku smluvních stran 
vycházejícího ze zúčtování ve smyslu odst. 3 tohoto článku této Smlouvy je 
stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení faktury Pojišťovně (vyúčtování 
nedoplatku) nebo ode dne řádného doručení výzvy Pojišťovny k úhradě přeplatku 
Distributorovi. Pojišťovna je oprávněna splatnou pohledávku z titulu přeplatku v 
souladu s ust. § 1982 Občanského zákoníku započíst proti nejblíže splatné měsíční 
záloze/nejblíže splatným měsíčním zálohám hrazeným Pojišťovnou ve smyslu odst. 

2 toho článku Smlouvy. 
 

5) Daňový doklad musí mít náležitosti vyplývající z ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani u přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 Občanského 
zákoníku. Pokud daňový doklad nemá příslušné náležitosti, je Pojišťovna 
oprávněna takový doklad vrátit Distributorovi a nová lhůta splatnosti počíná běžet 
až okamžikem doručení nového, opraveného daňového dokladu. 

 

6) V případě, že se Distributor stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude 
Distributorovi uhrazena pouze částka odpovídající základu daně. Částka 
odpovídající výši DPH bude uhrazena na účet správce daně postupem dle § 109a 
shora citovaného zákona. 

 

7) Distributor se zavazuje po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH, a to 
pod sankcí smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 8 této Smlouvy.  

 

D. Pro účely provedení vyúčtování bylo na základě Smlouvy zřízeno tzv. 

Clearingové centrum (viz čl. VIII. Smlouvy) pro účely sledování souhrnných 
informací o distribuovaných, skladovaných a aplikovaných očkovacích látkách 
v rámci pravidelného očkování. 
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Článek II. 

ÚČEL DOHODY 

1. V souladu se Smlouvou a podle předem stanovených pravidel proběhl clearing 
provedeného pravidelného očkování za příslušná období roku 2021. Z výsledků 
provedeného clearingu vyplynula zjištění, že v důsledku značných nepřesností 
a zjevných vad provedených hlášení ze strany smluvních poskytovatelů zdravotních 
služeb, kteří v období 2021 prováděli pravidelná očkování, nelze zatím v termínu 
do 30. 6. 2022 provést vyúčtování provádění pravidelného očkování za období 
roku 2021.  

 

2. Za účelem upřesnění vzájemných práv a povinností při zajištění a financování pravidelného 
očkování v roce 2021, v návaznosti na skutečnosti vycházející ze současného stavu 
výsledků procesu provádění a vyúčtování pravidelného očkování za uplynulé období roku 
2021 podle Smlouvy, se proto smluvní strany dohodly v souladu s § 1902 Občanského 
zákoníku na uzavření této Dohody, na jejímž základě dojde ke změně obsahu stávajícího 
závazku ze Smlouvy, konkrétně závazku plynoucího z čl. XIII. odst. 3 Smlouvy týkajícího 
se platebních podmínek, a to v souladu s čl. III. této Dohody.  

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DOHODY 

1. Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, se v souladu s § 1902 Občanského zákoníku dohodly na změně obsahu 
závazku ze Smlouvy, konkrétně závazku plynoucího z čl. XIII. odst. 3 Smlouvy týkajícího 
se platebních podmínek, a to pro účely konečného vyúčtování pravidelného očkování 
za rok 2021, takto:  

 

1) Závěrečné vyúčtování aplikovaných očkovacích látek pojištěncům Pojišťovny v rámci 
pravidelného očkování provedeného v kalendářním roce 2021 bude provedeno podle 
PZS řádně vykázaných a Pojišťovnou uznaných výkonů aplikace očkování, a to takto 
nastavených pravidel:     

a) předání dodatečných /opravných/ dávek skutečně aplikovaných očkovací látek 
pojištěncům Pojišťovny v rámci pravidelného očkování PZS vůči Pojišťovně –  

do 30. 9. 2022. 

b) zpracování dávek podle písm. a) Pojišťovnou – do 10. 11. 2022. 

c) předání zpracovaných Pojišťovnou ke clearingu ve smyslu č. VIII. Smlouvy –  do 

18. 11. 2022. 

d) zpracování závěrečného vyúčtování očkovacích látek v členění na jednotlivé 
zdravotní pojišťovny ve smyslu č. VIII. Smlouvy a předání zpět Pojišťovně –  do 

30. 11. 2022. 

e) realizace závěrečného vyúčtování za rok 2021 ve smyslu tohoto Dodatku – do 31. 

12. 2022, kdy nejpozději k tomuto datu současně dojde k vypořádání případných 
přeplatků či doplatků s mezi Pojišťovnou a Distributorem. Splatnost závazku 
smluvních stran vycházejícího ze závěrečného vyúčtování je stanovena na 30 dnů 
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ode dne řádného doručení faktury Pojišťovně (vyúčtování nedoplatku) nebo ode 
dne řádného doručení výzvy Pojišťovny k úhradě přeplatku Distributorovi. 

2) Zúčtování poskytnutých záloh za rok 2021 však bude provedeno v nezměněném 
termínu podle stávající Smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2022, kdy budou zároveň 
vypořádány aktuální rozdíly mezi úhrnem vyplacených záloh a cenou očkovacích 
látek podle údajů z clearingového centra ve smyslu čl. VIII. Smlouvy, známých 
k tomuto datu. Splatnost závazku vycházejícího ze zúčtování poskytnutých záloh za 
rok 2021 je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení výzvy Pojišťovny k úhradě 
přeplatku Distributorovi. 

 

1. Ostatní smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě, jakož i závazky z nich plynoucí, které 
nebyly touto Dohodou přímo dotčeny, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění Pojišťovnou v souladu s § 17 odst. 9 Zákona.  
 

2. Tato Dohoda se uzavírá písemně v elektronické podobě. Distributor podepisuje tuto 

Dohodu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZSVD“) a Pojišťovna tuto Dohodu podepisuje v souladu s ust. § 5 
ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
 

3. Smluvní strany si před podpisem tuto Dohodu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 
jednotlivých ustanovení této Dohody stvrzují elektronickým podpisem svých zástupců. 

 

 

Distributor:       Pojišťovna: 

 

Avenier a.s.  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 

 

____________________________   ____________________________ 

 JUDr. Petr Vaňek, Ph.D. 
   generální ředitel    

Digitáln  podepsal 

 

Datum: 2022.06.17 

09:23:08 +02'00'

JUDr. Petr 

Van k, 

PhD.

Digitáln  podepsal 

JUDr. Petr Van k, 

PhD. 

Datum: 2022.06.27 

07:14:21 +02'00'








