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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o vytěžování sady nárokových formulářů OZP 

 pro výběr zdravotního pojištění ze dne 8. 8. 2017 
(dále jen „Smlouva“) 

 
Smluvní strany 

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

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

zástupce: XXX 

IČO: 47114321 

DIČ: CZ47114321 

Kontaktní osoba: XXX 

E-mail: XXX 

Tel.: XXX 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

 

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. 

se sídlem: Vyskočilova 1461/21, 140 00 Praha 4 

zástupce: XXX  

IČO: 48109193 

DIČ: CZ48109193 

Bankovní spojení: 1000205502/3500 

Kontaktní osoba: XXX 

E-mail: XXX 

Tel.: XXX 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 15969 

je plátcem  

dále jen „Zhotovitel“  

 
uzavírají tento  

dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 
 
 

I. Předmět a účel Dodatku 
 
1. Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce spojené s implementací nového informačního systému 

Objednatele a s tím spojená potřeba změny způsobu a formy předávání dat k vytěžovaným 
formulářům. Účelem tohoto dodatku je zajistit přenos dokumentů předávaných Zhotoviteli ke 
zpracování do výstupního XML formátu určeného pro import dat do informačního systému 
Objednatele a jeho spisové služby, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a  ustanovením čl. I. odst. 7 Smlouvy.  
 

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně přílohy č. 2 Smlouvy s označením „Cena“: 
 
Do přílohy č. 2 Smlouvy se doplňuje následující tabulka Objednatelem požadovaných víceprací. 
 

Název a popis víceprací 
Jednotková cena  

v Kč bez DPH 
Počet 

člověkodnů 
Cena  

v Kč bez DPH 

Analýza změn a návrh způsobu realizace 
změn 

9.600,- 1,5 14.400,- 
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Změny databázového modelu pro 
přenesení ID pro elektronicky přijatých 
přehledů 

9.600,- 0,5 4.800,- 

Úpravy importního modulu pro 
zpracování dávek z datového úložiště 
OZP 

9.600,- 
2 
 

19.200,- 

Úpravy administračního modulu pro 
přenesení ID k vyřazeným elektronicky 
přijatým přehledům 

9.600,- 2 19.200,- 

Změny exportního modulu pro 
vygenerování výstupů v jednotném XML 
formátu pro typy PPZ, HOZ, ePPZ, 
eHOZ 

9.600,- 2,5 24.000,- 

Změny exportního modulu pro 
zapracování přenesení ID u elektronicky 
přijatých dokumentů u eOSVČ a 
sjednocení výstupního formátu pro 
OSVČ 

9.600,- 1,5 14.400,- 

Generování a ověřování testovacích 
dávek, zpracování změn dle testů 

9.600,- 2 19.200,- 

Zapracování popisu změn do metodiky 
zpracování a popisu předávaného 
výstupního formátu 

9.600,- 0,5 4.800,- 

Celková cena za požadované vícepráce v Kč bez DPH 120.000,- 

 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 

na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoli výhrad a na důkaz 
toho připojují pod tento dodatek své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V……………. dne: ....................  V…………….  dne:  

 

                                

 

                                           

….................................................. 

 

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

XXX 

XXX 

Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 XXX 

XXX 

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. 

 


