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„Veřejné“ 

 

Dodatek č. 1 
 

ke 
 

Smlouvě 
o vytvoření a poskytnutí licence a technické podpoře 

k software 
 

č. j. objednatele 2018/OZP/185/1 
 
Smluvní strany:  

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zástupce: Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232 
je plátcem DPH 
 

 

dále jen jako „objednatel“ 
 
a 

StringData, s.r.o. 

se sídlem: Na Švihance 1549/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2  

zástupce: Mgr. Robert Šamánek, jednatel 

IČ: 49680331 

DIČ: CZ49680331 

zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
21764 

je / není plátcem DPH je 

 
dále jen jako „poskytovatel“, 
 

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření a poskytnutí licence a technické podpoře 
k software ze dne 4. 10. 2018 (dále jen „dodatek“): 
 

I.  
Předmět dodatku 

 
1. S ohledem na naměřené parametry výsledků běhu v provozním prostředí smluvní strany shodně 

konstatují potřebu objednání a dodání druhé softwarové licence RPAS, a to na dobu 4 let. 
Předmětem tohoto dodatku je proto úprava Smlouvy o vytvoření a poskytnutí licence a technické 
podpoře k software ze dne 4. 10. 2018 (dále jen „smlouva“). Konkrétně dochází ke změně článku 
VI. odst. 1 bod tabulky j) smlouvy, plus předposlední odstavec uvedeného článku. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že druhá softwarová licence podle bodu j) odstavce 1 článku VI. smlouvy 
bude poskytnuta již na základě tohoto dodatku, a to nejpozději do 31.1.2019, a to v počtu jedné 
softwarové licence RPAS na dobu 4 let. Počet jednotek činí 1 ks na dobu 4 let a cena bez DPH proto 
činí celkem 240.000,- Kč. Jinými slovy, oproti původnímu nastavení smlouvy se smluvní strany tímto 
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dodatkem dohodly na dodání druhé softwarové licence ještě před prvním rokem užívání první 
licence. Cena této roční jednotky proto činí 60.000,- Kč bez DPH a bez množstevní slevy 20%.       
 

3. Odměna za druhou licenci RPAS podle odst. 1 písm. j) článku VI. smlouvy bude poskytovateli 
uhrazena ročně, a to od okamžiku instalace druhého licencovaného softwaru podle tohoto dodatku. 

 
II.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, že jeho obsahu rozumějí a 
svobodnou vůli uzavřít tento dodatek stvrzují svými podpisy. 

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

 
 .......................................................... 

 
Ing. Radovan Kouřil 

generální ředitel 
 

Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 

Mgr. Robert Šamánek, jednatel 
StringData, s.r.o. 

 
 

 


