
1 
   

Dohoda o ukončení 

Smlouvy o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE 

 (ev. č. Objednatele: 2015/OZP/72/0) 

 

Smluvní strany: 
  

Objednatel: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 

pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem:   Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4  

IČO:    47114321 

DIČ:   CZ47114321 

bankovní spojení:    

zastoupen:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232 

(dále jen „Objednatel“, případně „Zadavatel“) 

 

a  

 

Zhotovitel:  STYRAX, a.s. 

se sídlem:   Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 

IČO:   27416712 

DIČ:   CZ27416712 

Bankovní spojení:   

zastoupen:   Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10465 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

 

uzavírají tuto 

Dohodu o ukončení Smlouvy o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE  

(dále jen „Dohoda o ukončení“)
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I.  

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2015 Smlouvu o podpoře a rozvoji systému 

VITAKARTA ONLINE (dále jen „Smlouva 2015“). Smlouva 2015 byla uzavřena na 

dobu 4 let od její účinnosti, která nastala podpisem „Protokolu o převzetí technické 

podpory VITAKARTA ONLINE“, dne 1. 5. 2015.  

1.2 Dne 25. 4. 2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě 2015, jehož 

předmětem bylo prodloužení původně sjednané doby plnění v rozsahu povolené 

změny smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany tak prodloužily dobu trvání Smlouvy 

2015 do doby, než bude na základě Smlouvy 2015 vyčerpáno dodatečné plnění 

(servisní podpora, údržba a rozvoj) ve finanční výši nepřekračující částku 

1.577.170,40 Kč bez DPH, tedy 1.908.376,20 Kč včetně DPH (10 % původní hodnoty 

Smlouvy 2015) a v případě, že k vyčerpání dodatečného plnění nedojde do 

23.9.2019, sjednaly smluvní strany, že Smlouva 2015 skončí dnem 23.9.2019.   

1.3 S ohledem na skutečnost, že Objednatel uzavírá s Poskytovatelem na základě 

nadlimitní veřejné zakázky novou smlouvu, jejímž předmětem je podpora a rozvoj 

systému VITAKARTA ONLINE (dále jen „Smlouva 2019“) a Smlouva 2015 nebyla 

do dnešního dne ukončena, sjednávají tímto smluvní strany ukončení Smlouvy 

2015 dohodou ke dni nabytí účinnosti Smlouvy 2019.  

1.4 Ukončení Smlouvy 2015 se nedotýká práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy 

2015, které mají podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i 

po ukončení Smlouvy 2015 (např. povinnost mlčenlivosti).  Ukončení Smlouvy 2015 

se rovněž nedotýká práv a povinností vyplývajících ze všech dříve uzavřených a 

stále účinných dílčích smluv.  

1.5 Smluvní strany se zavazují provést přiměřeně v souladu s ustanovením čl. III odst. 

3 Smlouvy 2015 vyúčtování hodin operativních požadavků ke dni ukončení 

účinnosti Smlouvy 2015 a uhradit si vzájemně své závazky / pohledávky plynoucí 

z takového vyúčtování. Náležitosti vyúčtování se řídí ustanovením čl. III Smlouvy 

2015 s tím, že vyúčtování bude provedeno do 30 dnů od ukončení účinnosti 

Smlouvy 2015.  

II.  

2.1 Tato Dohoda o ukončení je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  

2.2 Dohoda o ukončení nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v 

případě, že je Dohoda o ukončení podepisována Smluvními stranami v různém 

čase, nabývá platnosti dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později. 
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2.3 Dohoda o ukončení nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dohodu o ukončení 

v registru smluv uveřejní Objednatel.  

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu o ukončení před jejím podpisem 

přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

Za Objednatele: 

V Praze dne ________ 

 Za Zhotovitele: 

V ______ dne ____________ 

   

__________________________________  

Ing. Radovan Kouřil 

generální ředitel 

Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 

_____________________________________  

Ing. Petr Ulč 

předseda představenstva 

STYRAX, a.s. 

 

 


