DODATEK Č. 10

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ DODÁVKY A
DISTRIBUCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
OBSAHUJÍCÍCH OČKOVACÍ LÁTKY PRO PRAVIDELNÁ
OČKOVÁNÍ V LETECH 2018 - 2021
UZAVŘENÉ DNE 2. 11. 2017
ve znění pozdějších dodatků
(dále jen „Smlouva“)

Název distributora:

Avenier a.s.

se sídlem:

Bidláky 837/20, Štýřice, Brno, PSČ 639 00

Jednající:

PharmDr. Tomáš Florian, předseda představenstva
Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA,
místopředseda představenstva

Zastoupený:

kvalifikovaná osoba, na
základě plné moci

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“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský

zákoník,

ve znění

pozdějších

předpisů

(dále

jen

„Občanský

zákoník“),

a

ust.

§ 222 odst. 3 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „ZZVZ“), a ve smyslu ust. § 17 odst. 7 písm. d) a ust. § 30 odst. 2 písm. a) zákona č.
48/1997

Sb.,

o veřejném

zdravotním

pojištění,

ve

znění

pozdějších

předpisů

(dále

jen

„Zákon“), a podle čl. XXIV. odst. 3 Smlouvy o zajištění komplexní dodávky a distribuce
léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021
(dále jen „Smlouva“),

tento

Dodatek

č.

10

ke

Smlouvě

uzavřené

mezi Distributorem

a Pojišťovnou dne 2. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků (dále jen "Dodatek"):
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I.
Předmět Dodatku

1.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, se dohodly na změně Smlouvy, takto:

1.1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ dohodly na následující změně
platebních podmínek uvedených v čl. XIII. odst. 3 Smlouvy, a to pro účely konečného
vyúčtování za rok 2020, takto:

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 –

c)

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

do 10. 11. 2021.

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 závěrčného vyúčtování za rok 2020 ve smyslu tohoto Dodatku – do 31.
12.

2021,

případných

kdy

nejpozději

přeplatků

či

k tomtuto
doplatků

s

datu
mezi

současně

dojde

Pojišťovnou

a

k

vypořádání

Distributorem.

Splatnost závazku smluvních stran vycházejícího ze závěrečného vyúčtování je
stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení faktury Pojišťovně (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.

1.2. Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ dohodly na následující změně
platebních podmínek uvedených v čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to pro účely stanovení
měsíčních záloh pro období 2. pololetí roku 2021, takto:

Smluvní

strany se dohodly,

že 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
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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

o

dle

§ 20

zákona č. 592/1992 Sb.,

pojistném

na veřejné

zdravotní

pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

2.

Ostatní části a ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

II.
Společná a závěrečná ustanovení

1.

Tento

Dodatek

nabývá

platnosti

dnem

podpisu

smluvními

stranami

a

účinnosti

dnem zveřejnění s tím, že změna ve smyslu čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku nabývá účinosti
od 1. 7. 2021.

2.

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

Pojišťovny

Dodatek

podepisují

v

souladu

s ust.

§

5

ZSVD

kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.

Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem
jednotlivých ustanovení tohoto Dodatku stvrzují elektronickým podpisem svých zástupců.

Avenier a.s.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

JUDr. Petr Vaňek, Ph.D.
kvalifikovaná osoba

generální ředitel

na základě plné moci
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