
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zajištění a úhradě distribuce léčivých přípravků

obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 -

COVID-19 Vaccine Janssen

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO: 00024341

Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

(dále jen „MZ ČR“) na straně jedné,

a

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

IČO: 41197518

Zastoupena: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

a

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

IČO: 47114975

Zastoupena: Ing. Josef Diessl, generální ředitel

a

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

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

IČO: 47672234

Zastoupena: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel

a

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, Braník, 140 00 Praha 4

IČO: 47114321

Zastoupena: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel

a

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 46354182

Zastoupena: Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka

a

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

se sídlem: Vinohradská 2577/ 178, 130 00 Praha 3

IČO: 47114304

Zastoupena: MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel



a

RBP, zdravotní pojišťovna

se sídlem: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 47673036

Zastoupena: Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

(dále společně jako „Pojišťovny“ nebo samostatně každá jako „Pojišťovna“) na straně druhé,

a

Avenier a.s.

se sídlem: Bidláky 837/20, 639 00 Brno

kterou zastupuje:

IČO: 26260654

DIČ: CZ699000899

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B3646

(dále jen „Distributor“) na straně třetí,

(společně jako „smluvní strany“).

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18. 3. 2021 Rámcovou smlouvu o zajištění a úhradě distribuce

léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem

SARS-CoV-2 COVID-19 Vaccine Janssen (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek

Distributora zajistit na základě samostatných objednávek kompletní distribuci očkovacích látek proti

COVID-19, které jsou ve vlastnictví České republiky, závazek Pojišťoven uhradit Distributorovi cenu

na zajištění distribuce očkovacích látek proti COVID-19 v souladu se samostatnými objednávkami

a za podmínek stanovených ve Smlouvě, závazek MZ ČR poskytovat veškerou potřebnou

součinnost v souladu se Smlouvou a dále udělení dispozičního oprávnění nakládat s očkovacími

látkami proti COVID-19 Distributorovi ze strany MZ ČR ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o distribuci

očkovacích látek.

2. S ohledem na potřebu flexibilního řešení některých specifických situací vznikajících v souvislosti s

realizací očkování proti COVID-19, byly Pojišťovny vyzvány ze strany MZ ČR k přípravě dodatku

Smlouvy, jehož obsahem bude možnost upravení podmínek Smlouvy tak, aby byla zajištěna

možnost prioritizace dodávek vybraným Praktickým lékařům, či dalším poskytovatelům zdravotních

služeb. MZ ČR považuje za nezbytné za účelem dosažení vysoké proočkovanosti obyvatelstva

umožnit očkování i osobám se specifickými potřebami.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na změně některých práv a

povinností ujednaných ve Smlouvě a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen

„Dodatek“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají pojmy v něm

použité stejný význam, jaký jim přisuzuje Smlouva.



Článek III.

Změna Smlouvy

1. V článku VII. Smlouvy se za dosavadní odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„MZ ČR je oprávněno s ohledem na potřebu zajištění očkování ve veřejném zájmu v rámci

jednodávkového schématu oznámit Distributorovi, že konkrétní Praktický lékař, případně jiný

poskytovatel zdravotních služeb, je oprávněn objednat Očkovací látky proti COVID-19, a to i

v množství odlišném od množství oznámeného Distributorovi dle článku VI. odst. 4 Smlouvy.

Objednávky konkrétního Praktického lékaře, případně jiného poskytovatele zdravotních služeb ve

smyslu předchozí věty je Distributor povinen uspokojit přednostně před ostatními Objednávkami.

Smluvní strany se dohodly, že na objednávky poskytovatelů zdravotních služeb dle tohoto odstavce

se pravidla této Smlouvy týkající se Objednávek ze strany Praktických lékařů použijí obdobně.“

2. Dosavadní odstavce 3 až 5 v článku VII Smlouvy se nově označují jako odstavce 4 až 6.

3. V článku VIII. se za dosavadní odstavec 5 doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„V případě, kdy Očkovací látky proti COVID-19 nejsou z důvodu nedostatku Objednávek ze strany

Praktických lékařů, případně poskytovatelů zdravotních služeb dle článku VII. odst. 3 Smlouvy,

distribuovány do 30 dnů ode dne jejich převzetí Distributorem dle odstavce 2 tohoto článku (dále

jen „Neobjednané Očkovací látky“), rozhodne MZ ČR o ukončení distribuce Neobjednaných

Očkovacích látek. V takovém případě je Distributor povinen nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení

distribuce Neobjednaných Očkovacích látek předat v Centrálním skladě Neobjednané Očkovací

látky, nebo jejich část, které nebyly ke dni ukončení distribuce Neobjednaných Očkovacích látek

distribuovány (dodány) Praktickým lékařům, případně poskytovatelům zdravotních služeb dle

článku VII. odst. 3 Smlouvy osobě dle písemného pokynu MZ ČR, která zajistí jejích odvoz.“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v původním znění.

Článek IV.

Uveřejnění Dodatku v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly, že na uveřejnění Dodatku v registru smluv se ustanovení o uveřejnění

Smlouvy v registru smluv obsažená v Článku XVI. Smlouvy použijí obdobně s tím, že Dodatek

v registru smluv uveřejní MZ ČR.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Distributor podepisuje Dodatek

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“);

Pojišťovny a MZ ČR Smlouvu podepisují v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým

podpisem.

3. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem

jednotlivých ustanovení této Smlouvy stvrzují podpisem svých zástupců.
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