
DODATEK č. 3  

ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP 

(ICIS) 

 (ev. č. Objednatele: 2017/OZP/43/3) 

 

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:   č. ú. 2071905041/0710, Česká národní banka 

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:  Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.1 

se sídlem:   U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10 

IČO:   25820826 

DIČ:   CZ25820826 

Bankovní spojení:  č. ú. 86-5211550267/0100, Komerční banka, a.s. 

zastoupen:   Bc. Stanislav Hlobilek, MBA, předseda představenstva 

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

16870 

 

Zhotovitel:  STYRAX, a.s. 

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

IČO:   27416712 

DIČ:   CZ27416712 

Bankovní spojení:  č. ú. 35-6408640287/0100, Komerční banka, a.s. 

zastoupen:   Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 

                                                           
1 Smlouva o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017 byla 

původně uzavřena mezi Objednatelem a společností WEBCOM a.s. a společností STYRAX, a.s. U společnosti 

WEBCOM a.s. došlo ke dni 1. 1. 2019 ke změně názvu, přičemž od tohoto okamžiku je její nový název Konica 

Minolta IT Solutions Czech a.s. 



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 v souladu s § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) s přihlédnutím k § 

1746 odst. 2 a § 2358 a násl. Občanského zákoníku tento 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního 

systému OZP (ICIS) 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Výstavba, implementace a technická podpora Integrovaného Centrálního 

Informačního systému (ICIS) OZP“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou 

Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen „ZVZ“) dne 16. 3. 2017 Smlouvu o vytvoření Integrovaného 

centrálního informačního sytému OZP (ICIS) (dále jen „Smlouva o vytvoření ICIS“). 

1.2 V souladu s Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o vytvoření 

ICIS měl Zhotovitel provést Instalaci a implementaci systému, Migraci dat a 

Podporu akceptace, atestace ICIS ve shodném termínu T+22M. V rámci etapy E5, 

Fáze plnění 14 – Podpora akceptace, atestace ICIS je prováděno akceptační 

přezkoumání a testování dodaného informačního systému ze strany Objednatele. 

Vzhledem k tomu, že nově vytvářený ICIS je klíčovým systémem Zadavatele, má 

Zadavatel zájem na dostatečně dlouhém a podrobném otestování nově 

vytvořeného a dodaného systému ICIS před jeho konečným převzetím, a to včetně 

podrobného otestování ICIS nad reálnými (migrovanými) daty. S ohledem na 

uvedené se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o vytvoření 

ICIS, které zajistí Zadavateli možnost otestování dodaného systému ICIS nad 

reálnými (migrovanými) daty před předáním a převzetím ICIS a jeho nasazením do 

ostrého provozu.  

 



Článek II. 

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2.1 Účelem Dodatku je umožnění otestování dodaného systému ICIS Zadavatelem 

v rámci prováděného akceptačního řízení Zadavatele nad reálnými (migrovanými) 

daty a před finálním předáním a převzetím ICIS Zadavatelem a jeho nasazením do 

ostrého provozu. Podrobné testování ICIS nad reálnými (migrovanými) daty je 

prováděno za účelem odstranění vad ICIS v maximálním možném rozsahu ještě 

před nasazením ICIS do ostrého provozu, a to i těch vad, které by jinak byly 

zjistitelné až v ostrém provozu ICIS. Zadavatel tímto způsobem maximálně 

eliminuje bezpečnostní rizika související s nasazením nového systému do ostrého 

provozu.    

2.2 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na provedení následujících 

úprav Smlouvy o vytvoření ICIS a jejích příloh: 

2.2.1 Příloha č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS – Harmonogram plnění se mění v tabulce 

obsažené v článku 1.3 Časový harmonogram, konkrétně u etapy E5, fáze plnění 14 

– Podpora akceptace, atestace ICIS, termín dokončení T+22M. Fáze plnění 14 na 

základě změny provedené tímto Dodatkem nově zní takto: „Podpora akceptace, 

atestace ICIS, včetně testování nad reálnými (migrovanými) daty – předprodukční 

testování“. Současně tímto Dodatkem dochází k posunu termínu dokončení této 

fáze plnění do T+27M. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že 

Fáze plnění 14 v rámci etapy E5 poběží ve shodné době jako fáze plnění 15 v rámci 

etapy E5 – Testovací (ověřovací) provoz a ukončení projektu, tj. v rozmezí T+22M 

do T+27M, tedy po dobu 5 měsíců. Podmínkou zahájení fáze plnění 14 a 15 je 

řádné provedení předchozích etap plnění a řádná akceptace milníků M13 

(Akceptace provedení instalace a implementace ASW (fáze 8 až 13) a M14 

(Akceptace provedené migrace dat – finální). Akceptace těchto dílčích fází plnění 

v rámci milníků M13 a M14 je podmíněna odstraněním všech zjištěných vad 

kategorie A, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

2.2.2 Příloha č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS – Harmonogram plnění se mění v tabulce 

obsažené v článku 1.4 Milníky projektu – konkrétně u etapy E4, Milník M15 – 

Akceptace předání ICIS do ostrého provozu, tj. termín dokončení díla a jeho 

převzetí do provozu a užívání, termín akceptace T+22M. Termín ukončení tohoto 

milníku M15 se ve shodě s úpravou uvedenou v odst. 2.2.1 tohoto Dodatku mění 

na termín T+27M. 

2.2.3 Příloha č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS – Harmonogram plnění se mění v tabulce 

obsažené v článku 1.4 Milníky projektu – konkrétně u etapy E5, Milník M16 – 

Akceptace ukončení ostrého provozu se zvýšenou podporou a přítomností 

zástupce řešitelského týmu Zhotovitele na pracovišti Objednatele, termín 

akceptace T+27M. Změnou provedenou tímto Dodatkem dochází ke změně názvu 



tohoto milníku M16, který bude nově znít následovně: „Akceptace ukončení 

předprodukčního testování se zvýšenou podporou a přítomností zástupce řešitelského 

týmu Zhotovitele na pracovišti Objednatele“. 

2.2.4 Příloha č. 3 Smlouvy o vytvoření ICIS – Pravidla řízení projektu – Smluvní strany 

se v souvislosti se změnou provedenou tímto Dodatkem dohodly na dílčích 

změnách a úpravách Přílohy č. 3 Smlouvy o vytvoření ICIS – Pravidla řízení projektu, 

a to na dílčích změnách ve fázích projektu č. 14 a 15. Upravená Příloha č. 3 Smlouvy 

o vytvoření ve znění tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je pro 

realizaci díla závazná. 

2.2.5 Příloha č. 5 Smlouvy o vytvoření ICIS – Požadavky na převod dat (migraci) a 

přechod na ICIS se mění v bodě 8., který bude po provedené změně nově znít 

následujícím způsobem: „Předpokládá se tedy, že ICIS může být převzat do provozu 

i s určitým procentem chybných dat. Tento krok bude proveden až po akceptaci 

chybovosti oprávněnými osobami stran. Termín T+22M (viz harmonogram v příloze 

č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS a Realizační plán projektu) je limitujícím termínem a 

do tohoto termínu bude převod dat ukončen.“ 

 

 

Článek III. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o vytvoření ICIS, tímto Dodatkem výslovně nedotčená 

se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu. 

3.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy o vytvoření – Pravidla řízení projektu ve znění 

Dodatku č. 3 

3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že 

je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu 

té Smluvní strany, která ji podepíše později. 

3.5 Dodatek 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. Dodatek v registru smluv uveřejní 

Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli uveřejnění Dodatku v registru smluv 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění.  

 



3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že 

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho 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 

 

_____________________________________  

Bc. Stanislav Hlobilek, MBA 

předseda představenstva 

Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. 

 

 
 

Ing. Petr Ulč  

  předseda představenstva  

  STYRAX, a.s.  

 


