
 

 

„citlivé“ 

Dodatek č. 1  
 

ke Smlouvě o výrobě, výdeji, poskytování a úhradě individuálně zhotovených 
ortopedicko - protetických zdravotnických prostředků, individuálně zhotovené 

ortopedické obuvi a individuálně zhotovených ortopedických vložek 
 
Smluvní strany: 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zastoupena: Ing. Pavel Krupička, vedoucí odboru kontroly zdravotnických prostředků, na základě pověření 
IČ: 47114321 DIČ CZ47114321 
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232 
 

dále jen „OZP“ nebo „pojišťovna“ 
 

a 
 

METIS, s.r.o. 

se sídlem:  Bohušovická 541/8, 190 00  Praha 9 – Prosek 
zastoupená: David Mühlbach, jednatel společnosti 
IČ: 49711644 DIČ: CZ49711644 
IČZ: 04990012 
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23029 
 

dále jen „dodavatel“ 
uzavírají 

 

dle odst. 8 čl. VIII Smlouvy o výrobě, výdeji, poskytování a úhradě individuálně zhotovených ortopedicko - 
protetických zdravotnických prostředků, individuálně zhotovené ortopedické obuvi a individuálně zhotovených 
ortopedických vložek (dále jen „Smlouva“) 

tento Dodatek k odst. 8 čl. IV Smlouvy. 
 

I.  
 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že pro výpočet ceny individuálně zhotovovaného ortopedicko - protetického 
zdravotnického prostředku bude použita hodinová sazba XXXXXX (bez smluvního ujednání) a pro výpočet ceny 
individuálně zhotovované ortoped. obuvi a ortoped. vložek bude použita hodinová sazba XXXXXX (bez DPH).  

 

  
II.  

 

1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí platné Smlouvy. 
 

2. Vztahy, které nejsou výslovně upraveny tímto Dodatkem, se řídí příslušnými ustanoveními dle platné Smlouvy. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že případné vzájemné spory vyplývající ze smluvního vztahu budou řešit především 
jednáním zástupců smluvních stran, které proběhne zpravidla do 14 dnů ode dne, kdy výzva jedné strany této 
Smlouvy k takovému jednání bude doručena druhé smluvní straně. Tím není dotčeno právo smluvních stran 
k řešení případného sporu soudní cestou. 

 

4. Za OZP jsou k podpisu Dodatku oprávněny osoby, které zmocnil k podpisu statutární zástupce. 
 

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
 

6. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, Dodatek byl uzavřen dle jejich svobodné vůle, s jeho obsahem 
souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne: 2. 5. 2019 

 
 
 
 
 

.......................................................... 
Ing. Pavel Krupička 

pojišťovna 
 

V Praze dne: 3. 5. 2019 

 
 
 
 
 

...................................................  
David Mühlbach 

dodavatel 
 

 


