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Tato SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími obecně závaznými 
předpisy  
 
MEZI 
 
Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7232, 
zastoupenou Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 
 

DÁLE JEN „Správce“, 
NA STRANĚ JEDNÉ 

 
A 
 

STYRAX, a.s. 

se sídlem:  Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4 
IČO:   274 16 712 
zápis v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10465 
zastoupen:  Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 
 

DÁLE JEN „Zpracovatel“, 
NA STRANĚ DRUHÉ 

 
SPRÁVCE A ZPRACOVATEL SPOLEČNĚ JEN „Strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Strana“ 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Správce je zadavatelem a Zpracovatel je vybraným dodavatelem Veřejné zakázky s názvem 
„Rozvoj a servisní podpora VITAKARTA ONLINE“, ev. č. VZ: Z2018-044753 (dále jen „Veřejná 
zakázka“). 

(B) V rámci plnění předmětu Veřejné zakázky bude docházet k poskytování služeb sjednaných ve 
Smlouvě o podpoře a rozvoji portálu VITAKARTA ONLINE uzavřené mezi Správcem a 
Zpracovatelem (dále jen „Smlouva o podpoře“), a to konkrétně poskytování technické podpory 
portálu VITAKARTA ONLINE ze strany Zpracovatele (dále jen „Služby“). 

(C) Zpracovatel v souvislosti s poskytováním Služeb Správci dle Smlouvy o podpoře bude 
zpracovávat na základě pokynů Správce osobní údaje pojištěnců (klientů) Správce, kteří jsou 
fyzickými osobami (dále jen „Subjekty údajů“). 

(D) Strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti při poskytování Služeb tak, aby zpracování 
osobních údajů probíhalo v souladu s Nařízením a s obecně závaznými předpisy České 
republiky. 

SE STRANY TÍMTO DOHODLY NÁSLEDOVNĚ: 

1. Předmět Smlouvy a účel zpracování 

1.1 Tato Smlouva upravuje vztahy mezi Správcem a Zpracovatelem, zejména pak vymezuje předmět 
a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ a rozsah osobních údajů, které budou 
zpracovávány, kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva Správce a Zpracovatele a podmínky 
a záruky Zpracovatele z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních 
údajů.  

1.2 Správce zpřístupňuje Zpracovateli osobní údaje Subjektů údajů a Zpracovatel při plnění závazků 
ze Smlouvy o podpoře, tj. při poskytování technické podpory portálu VITAKARTA ONLINE, 



 
 

Strana 2 ze 7 

postupuje ve vztahu ke zpřístupněným osobním údajům v souladu s touto Smlouvou. Zpracovatel 
zpřístupněné osobní údaje dále nezpracovává. 

1.3 Zpracovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením, s obecně závaznými předpisy 
České republiky, touto Smlouvou, za účelem stanoveným Správcem a dle jeho pokynů. 

2. Rozsah údajů 

2.1. Osobním údajem se pro účely této Smlouvy rozumí jakákoliv informace týkající se Subjektů údajů, 
která podléhá ochraně dle obecně závazných předpisů a kterou Zpracovatel získá od Správce 
v rámci plnění předmětu Smlouvy o podpoře k realizaci účelu zpracování stanoveného Správcem. 

2.2. Zpracovatel zpracovává podle této Smlouvy osobní údaje Subjektů údajů v tomto rozsahu (typ 
osobních údajů): 

(i) jméno a příjmení; 

(ii) titul; 

(iii) adresa bydliště, doručovací adresa; 

(iv) e-mailová adresa; 

(v) datum narození; 

(vi) telefonní číslo; 

(vii) IP adresa; 

(viii) navštěvované webové stránky, četnost návštěv. 

 (dále jen „Osobní údaje“). 

2.3. Strany prohlašují, že předmětem zpracování při plnění Smlouvy o podpoře a v souladu s touto 
Smlouvou jsou zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje) ve smyslu Nařízení. 

3. Práva a povinnosti Stran 

3.1. Na základě této Smlouvy Správce pověřuje Zpracovatele ke zpracování Osobních údajů 
poskytnutých Správcem Zpracovateli za účelem plnění Smlouvy o podpoře, a to za podmínek 
sjednaných v této Smlouvě, a Zpracovatel se zavazuje provádět zpracování Osobních údajů 
v souladu s touto Smlouvou, s Nařízením a s obecně závaznými předpisy České republiky. 

3.2. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje v každém jednotlivém případě pouze po dobu 
nezbytnou ke splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o podpoře, ledaže právní předpisy 
stanoví dobu delší. Po uplynutí této doby Zpracovatel Osobní údaje vymaže. 

3.3. Správce garantuje, že Osobními údaji prokazatelně disponuje v souladu s Nařízením a s obecně 
závaznými předpisy České republiky. Odpadne-li důvod zpracování Osobních údajů nebo odvolá-
li Subjekt údajů po dobu trvání závazku z této Smlouvy souhlas se zpracováním jeho Osobních 
údajů, Správce bez zbytečného odkladu o těchto skutečnostech informuje Zpracovatele, a 
Zpracovatel se zavazuje, že s okamžitou účinností přestane Osobní údaje Subjektu údajů 
zpracovávat a provede jejich výmaz. Zpracovatel přestane zpracovávat Osobní údaje 
s okamžitou účinností rovněž v případě, že Subjekt údajů vznese proti takovému zpracování 
námitku. 

3.4. Správce určuje pro Zpracovatele tento způsob a tyto prostředky zpracování: 

(i) Osobní údaje budou Zpracovatelem zpracovávány manuálně i elektronicky, včetně 
automatizovaného zpracování; 

(ii) Osobní údaje budou Zpracovatelem na základě této Smlouvy shromažďovány, zapisovány, 
ukládány na nosiče informací, používány, uchovávány, tříděny, kombinovány, blokovány a 
likvidovány po dobu a v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb. 

3.5. Zpracovatel bude používat Osobní údaje v souladu se smluvním ujednáním se Správcem za 
účelem stanoveným v této Smlouvě. Zpracovatel nepoužije Osobní údaje pro jiný účel, než je 
ujednáno ve Smlouvě o podpoře nebo v této Smlouvě 
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3.6. Strany mají povinnost mlčenlivosti ve vztahu k obsahu této Smlouvy, jakož i ohledně informací, 
které se každá ze Stran dozví o druhé Straně při plnění povinností dle této Smlouvy, s výjimkou 
případů, kdy je Strana takové informace povinna poskytnout na základě zvláštních právních 
předpisů. Povinností mlčenlivosti nejsou dotčeny všeobecně známé informace. 

3.7. Každá ze Stran je povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou Stranu o všech 
skutečnostech zjištěných v souvislosti s plněním této Smlouvy, které by mohly ovlivnit rozsah, 
kvalitu či časový rozvrh realizace činností dle této Smlouvy. 

4. Záruky Zpracovatele 

4.1. Zpracovatel zachovává mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních přijatých 
k zabezpečení ochrany Osobních údajů, a to i po zániku závazku z této Smlouvy. Zpracovatel 
zajistí, aby se jeho zaměstnanci a další osoby, které se podílejí na zpracování Osobních údajů, 
zavázaly k povinnosti mlčenlivosti po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy, jakož i po jeho 
zániku, a aby byli poučeni o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. 

4.2. Zpracovatel zajistí pravidelná školení všech svých zaměstnanců v souvislosti s poskytováním 
Služeb. Zpracovatel eviduje všechna školení, jakož i dokumentaci prokazující přítomnost 
zaměstnanců Zpracovatele na těchto školeních. 

4.3. Zpracovatel bude při zpracovávání Osobních údajů postupovat zejména v souladu s písemnými 
pokyny Správce. Zpracovatel garantuje bezpečnost a ochranu Osobních údajů předaných mu 
Správcem v souladu s obecně závaznými předpisy. 

4.4. Zpracovatel není oprávněn Osobní údaje zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám, s 
výjimkou osob poskytujících subdodavatelské služby Zpracovateli na základě předchozího 
písemného souhlasu Správce uděleného pro všechny subdodavatele. Zpracovatel v případě 
zapojení dalšího subdodavatele (zpracovatele) odpovídá za plnění této Smlouvy jako by 
zpracování prováděl sám. Zpracovatel uzavře s každým subdodavatelem podílejícím se na 
zpracování Osobních údajů písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude 
garantovat poskytnutí minimálně shodných záruk ochrany osobních údajů jako tato Smlouva, 
zejména pokud jde o bezpečnostní, organizační a technická opatření na ochranu Osobních údajů. 

4.5. Zpracovatel je povinen přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít 
k protiprávnímu nebo náhodnému zničení, ztrátě, pozměňování, k neoprávněnému zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněnému 
přístupu k nim. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů. Zpracovatel při 
zpracování Osobních údajů implementuje proces pravidelného testování, posuzování a 
hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti 
zpracování Osobních údajů. Zpracovatel informuje Správce o přijatých bezpečnostních 
opatřeních na vyžádání Správce bez zbytečného odkladu. 

4.6. Zpracovatel zpracovává a vede o přijatých a provedených technických a organizačních 
opatřeních k zajištění ochrany Osobních údajů záznamy o zpracování Osobních údajů v souladu 
s Nařízením. 

4.7. Zpracovatel zajistí: 

(i) informování osob, které pro Zpracovatele nebo ve spolupráci s ním zpracovávají Osobní 
údaje, o pokynech Správce; 

(ii) plnění pokynů Správce pro zpracování Osobních údajů osobami, které mají bezprostřední 
přístup k Osobním údajům; 

(iii) zabránění přístupu neoprávněných osob k Osobním údajům a k prostředkům pro jejich 
zpracování;  

(iv) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání 
záznamů obsahujících Osobní údaje;  

(v) informování osob, které pro Zpracovatele zpracovávají Osobní údaje, o tom, že příslušná 
přístupová hesla do jakékoli databáze nebo úložiště obsahující Osobní údaje je třeba 
uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím stranám; 

(vi) přijetí opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly Osobní údaje předány; a 
(vii) obnovení dostupnosti Osobních údajů a přístupu k nim včas v případě fyzických či 

technických incidentů, pseudonymizaci a šifrování Osobních údajů, jakož i další opatření 
dle čl. 32 Nařízení, je-li to nezbytné s ohledem na riziko zpracování Osobních údajů. 
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4.8. V oblasti automatizovaného zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen také: 

(i) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze 
oprávněné osoby; 

(ii) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování 
Osobních údajů měly přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto 
osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby; 

(iii) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu 
byly Osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány; a 

(iv) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům obsahujícím Osobní údaje. 

4.9. Zpracovatel poskytne bez zbytečného odkladu součinnost Správci: 

(i) při plnění povinnosti Správce reagovat na žádost o výkon práv Subjektů údajů (právo na 
přístup k Osobním údajům, právo na přenositelnost Osobních údajů, právo na opravu a 
výmaz Osobních údajů, právo na omezení zpracování Osobních údajů, právo vznést 
námitku proti zpracování Osobních údajů); případnou žádost Subjektu údajů adresovanou 
Zpracovateli předá Zpracovatel Správci ve lhůtě bez zbytečného odkladu; 

(ii) při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení 
Osobních údajů; 

(iii) při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Nařízení (ohlašování/oznamování 
porušení zabezpečení Osobních údajů, případně posouzení vlivu na ochranu Osobních 
údajů či předchozí konzultace s dozorovým úřadem), zejména ohlásí případ porušení 
zabezpečení Osobních údajů Správci bez zbytečného odkladu a pokud možno do 24 hodin 
od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, a v případě zpoždění uvede důvody tohoto zpoždění. 

4.10. Zpracovatel umožní Správci, příp. auditorovi pověřenému Správcem, provádění inspekcí a auditů 
zpracování Osobních údajů za účelem kontroly plnění povinností k zabezpečení ochrany 
Osobních údajů, které vyplývají Zpracovateli z této Smlouvy (dále jen „Audit“), a to i po ukončení 
stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to po dobu 3 měsíců. Zpracovatel 
poskytne Správci při provádění Auditu veškerou nezbytnou součinnost, zejména předloží Správci 
záznamy o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany 
Osobních údajů dle čl. 4.6 této Smlouvy. Správce oznámí Zpracovateli provedení Auditu nejméně 
5 (pět) dnů předem. 

4.11. Zpracovatel zajistí výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením, 
vyplývá-li pro něho tato povinnost z Nařízení. 

4.12. Pokud Zpracovatel zjistí porušení zabezpečení Osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného 
odkladu Správci. Porušením zabezpečení Osobních údajů se rozumí porušení zabezpečení, 
které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému 
poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních 
údajů. Ohlášení obsahuje: 

(i) popis povahy daného případu porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to 
možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného 
množství dotčených záznamů Osobních údajů; 

(ii) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního 
místa, které může poskytnout bližší informace; 

(iii) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení Osobních údajů; 
(iv) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení 

zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných 
nepříznivých dopadů.  

4.13. Zpracovatel se zavazuje, že neprodleně a na vlastní náklady provede opatření potřebné k: (a) 
vlastnímu vyšetření porušení zabezpečení Osobních údajů; (b) identifikaci, předcházení a 
zmírnění účinků jakéhokoli porušení zabezpečení Osobních údajů; (c) poskytnutí přiměřené 
součinnosti Správci při oznamování porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu 
osobních údajů a/nebo dotčeným Subjektům údajů; a (d) k nápravě porušení zabezpečení 
Osobních údajů. Před jakýmkoli zveřejněním nebo sdělením třetí osobě o výše uvedených 
oznámeních a/nebo podáních, sděleních, notifikacích nebo tiskových zprávách souvisejících s 
jakýmkoli porušením zabezpečení Osobních údajů, (dále jen „Oznámení o porušení"), je 
Zpracovatel povinen obdržet písemný souhlas Správce, a to v případě kdy (i) může být Správce 
konkrétně jmenován nebo odkazován v souvislosti s Oznámením o porušení; (ii) jsou zapojeny 
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nebo ovlivněny Osobní údaje a/nebo systémy Správce; (iii) Oznámení o porušení je zaměřeno 
na Subjekty údajů; nebo (iv) Správce má nebo může mít určité nezávislé právní, smluvní nebo 
jiné závazky v důsledku porušení zabezpečení Osobních údajů. 

4.14. Zpracovatel se dále zavazuje, že bude řádně a bez prodlení odpovídat na veškeré dotazy ze 
strany Správce, Úřadu pro ochranu osobních údajů, vládních orgánů nebo správních orgánů, a 
poskytovat nezbytnou součinnost, pokud jde o jakékoli porušení zabezpečení Osobních údajů. 
Zpracovatel je povinen poskytnout Správci na jeho žádost, nejpozději do 24 hodin od doručení 
této žádosti, informace o stavu porušení zabezpečení Osobních údajů, a to i opakovaně až do 
doby odstranění stavu porušení zabezpečení Osobních údajů nebo zjednání nápravy. Oznámení 
o porušení a každé jiné oznámení nebo notifikace s tím související bude Správci poskytnuto na 
jeho emailovou adresu xxx ve lhůtě nejméně 2 dny při předpokládaném ohrožení nebo porušení 
zabezpečení Osobních údajů, a nejvíce 24 hodin po dni, kdy k porušení zabezpečení Osobních 
údajů skutečně došlo. 

4.15. Zpracovatel uhradí Správci veškeré náklady, ztráty, způsobenou újmu a výdaje, které se vztahují 
nebo jsou výsledkem jakéhokoli porušení zabezpečení Osobních údajů na straně Zpracovatele 
nebo jakéhokoli jiného porušení závazků Zpracovatele podle této Smlouvy. Výše uvedené 
zahrnuje mimo jiné také náklady na Oznámení o porušení, služeb pro styk s veřejností a dalších 
krizových opatření a/nebo konzultační, účetní nebo auditorské náklady týkající se nebo 
vyplývající z vyšetřování a opatření Správce k porušení zabezpečení Osobních údajů a/nebo 
pokuty uložené Správci Úřadem pro ochranu osobních údajů v souvislosti s jednáním nebo 
opomenutím povinností Zpracovatele podle této Smlouvy a/nebo platných a účinných právních 
předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů. 

4.16. Zpracovatel vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Správce 
a dokumentuje tak důležité skutečnosti, které se ke zpracování Osobních údajů vztahují. 
Dokumentace obsahuje dostatečné podrobnosti, aby Správce byl schopen doložit soulad 
s Nařízením a dozorový orgán byl schopen soulad Zpracování dle záznamů přezkoumat. 
Záznamy obsahují: 

(i) jméno a kontaktní údaje Zpracovatele a Správce, případného zástupce Správce nebo 
Zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů; 

(ii) kategorie zpracování prováděného pro Správce; 
(iii) informace o předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace včetně 

jejich identifikace; a 
(iv) další informace, jsou-li vyžadovány Nařízením. 

4.17. Zpracovatel spolupracuje s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů, zejména zpřístupní 
záznamy o činnostech zpracování při výkonu kontroly. Zpracovatel o každé žádosti dozorového 
úřadu o spolupráci informuje bez zbytečného odkladu Správce. 

4.18. Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce o tom, že podle názoru Zpracovatele 
určitý pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné právní předpisy Evropské unie či České 
republiky, které se jakkoliv dotýkají oblasti ochrany osobních údajů. 

5. Odměna Zpracovatele 

5.1. Strany se dohodly, že odměna za zpracování osobních údajů dle této Smlouvy je zahrnuta 
v odměně za Služby upravené ve Smlouvě o podpoře. 

6. Odpovědnost za újmu 

6.1. Zpracovatel je dle čl. 82 Nařízení odpovědný za újmu způsobenou zpracováním Osobních údajů 
pouze v případě, že nesplnil povinnosti stanovené Nařízením konkrétně pro Zpracovatele nebo 
že jednal nad rámec zákonných pokynů Správce nebo v rozporu s nimi. 

6.2. Odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou porušením povinností dle této Smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).  

7. Smluvní pokuta 

7.1. Pokud Zpracovatel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článků 3 a/nebo 4 této Smlouvy, 
je Zpracovatel povinen uhradit smluvní pokutu Správci ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé 
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porušení („Smluvní pokuta“). Smluvní pokuta je splatná do 20 dnů ode dne doručení žádosti o 
platbu zaslané Správcem na základě tohoto ustanovení Zpracovateli.  

7.2. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo Správce požadovat náhradu újmy způsobenou 
porušením ustanovení této Smlouvy. 

8. Doba trvání Smlouvy a způsoby zániku závazku ze Smlouvy 

8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu platnosti Smlouvy o podpoře. Platnosti a účinnosti nabývá 
Smlouva dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

8.2. Strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy jen z důvodů stanovených v Občanském 
zákoníku. 

8.3. Každá ze Stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodu písemnou výpovědí 
doručenou druhé Smluvní straně. Výpovědní doba je 1 (slovy: jeden) měsíc a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé Smluvní straně. 

8.4. V případě zániku závazku z této Smlouvy je Zpracovatel povinen Osobní údaje vymazat nebo je 
vrátit Správci a vymazat všechny existující kopie. Zpracovatel tuto povinnost vymazat všechny 
existující kopie Osobních údajů nemá, pokud je jejich další uložení vyžadováno právem Evropské 
unie nebo právním řádem České republiky. Zpracovatel není povinen vymazat Osobní údaje 
rovněž v případě, že je oprávněn Osobní údaje zpracovávat z jiného důvodu; o této skutečnosti 
však informuje Správce bez zbytečného odkladu po zániku závazku z této Smlouvy. 

8.5. Žádná ze Stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí strany bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Strany. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Strany jsou povinny určit kontaktní osoby pro potřeby vzájemné komunikace po dobu trvání 
závazku z této Smlouvy.  

9.1.1. Kontaktní osobou Správce je: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx;  

9.1.2. Kontaktní osobou Zpracovatele je: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx.  

9.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

9.3. Tato Smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z ní plynoucí, se řídí a je vykládána v souladu s 
právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.  

9.4. Touto Smlouvou nejsou dotčena ustanovení Dohody o ochraně důvěrných informací, kterou mezi 
sebou Strany v souvislosti s Veřejnou zakázkou uzavřely. 

9.5. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků. 

9.6. Písemnosti se doručují na adresy Stran uvedené v této Smlouvě. Není-li možné doručit písemnost 
na adresu Strany dle této Smlouvy, přičemž tato Strana neoznámila svoji korespondenční adresu 
druhé Smluvní straně, písemnost se považuje za řádně doručenou ke dni jejího převzetí Smluvní 
stranou, jíž je adresována, ke dni odmítnutí Strany písemnost převzít či ke dni uplynutí lhůty 5 
(pěti) dnů ode dne odeslání písemnosti, podle toho, která z těchto skutečností nastane jako první. 

9.7. Je-li písemnost doručována prostřednictvím e-mailu nebo faxu, Smluvní strana přijímající 
písemnost bezodkladně potvrdí straně odesílající doručení písemnosti průkaznou formou (e-mail, 
fax). 

9.8. Bude-li jedno nebo více ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo 
nevymahatelné, nebude to mít za následek neplatnost, neúčinnost, zdánlivost ani 
nevymahatelnost celé této Smlouvy. V takovém případě Strany nahradí takovéto neplatné, 
neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe odpovídat 
smyslu takového neplatného, neúčinného, zdánlivého a/nebo nevymahatelného ustanovení. 

9.9. Tato Smlouva je nedílnou součástí Smlouvy o podpoře jako její příloha č. 8. 

9.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má právní 
sílu originálu. Po uzavření této Smlouvy obdrží každá ze Stran po jednom (1) vyhotovení 
Smlouvy. 
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Strany potvrzují, že si přečetly podmínky obsažené v této Smlouvě a že jim porozuměly. Jako 
důkaz své opravdové vůle přijmout závazky vyplývající z této Smlouvy Strany připojují k této 
Smlouvě své podpisy. Strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této 
Smlouvy.  

 

V _______________ dne _________________ V _______________ dne _________________ 

 
 
 

_____________________________________ 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 

bank, pojišťoven a stavebnictví 
Ing. Radovan Kouřil 

generální ředitel 

 
 
 

_____________________________________ 
STYRAX, a.s. 
Ing. Petr Ulč 

předseda představenstva 

 


