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 Dílčí smlouva č. 1/2021 
k Rámcové dohodě č. 2021/OZP/11/0 

 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
se sídlem:  Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zástupce:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČ:   47114321 
DIČ:   CZ 47114321 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7232 
(dále jen „OZP“) 
 
a 
 
Knowlimits, s.r.o. 
se sídlem:  Píškova 1948/16, 155 00 Praha 5 
zástupce:  XXXXX 
IČ:   63677792 
DIČ:   XXXXX 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C37282 
(dále jen „poskytovatel“) 
 (dále jen „poskytovatel“) 
 
 
uzavřeli na základě a v souladu s Rámcovou dohodou č. 2021/OZP/11/0 ze dne 26. 1. 2021 (dále jen 

„rámcová dohoda“) níže uvedeného dne tuto dílčí smlouvu (dále jen „smlouva“): 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout OZP zajištění reklamních a 
marketingových plnění a souvisejících služeb v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy a 
povinnost OZP uhradit poskytovateli za poskytnuté plnění dohodnutou cenu, to vše za podmínek 
uvedených v této smlouvě a rámcové dohodě. 
 

II. Realizace plnění 

1. Příloha č. 1 této smlouvy uvádí maximální rozsah plnění, které je OZP oprávněna od 
poskytovatele na základě této dílčí smlouvy odebrat a poskytovateli uhradit. OZP bude plnění 
uvedená v příloze č. 1 této smlouvy odebírat na základě vlastních potřeb a to tak, že požadavky 
na poskytnutí konkrétního plnění bude zasílat kontaktní osoba OZP emailem kontaktní osobě 
poskytovatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně potvrdit obdržení požadavku a poskytnout 
požadované plnění nejpozději do 31.12.2021. OZP bude hradit pouze ta plnění, která objednala a 
která byla řádně dodána.  

2. Plnění, která nebyla objednána ze strany kontaktních osob OZP, není poskytovatel oprávněn 
OZP poskytnout a OZP nebude taková plnění hradit. OZP není povinna objednat plnění uvedená 
v příloze č. 1 této smlouvy.  

3. Místem plnění bude Česká republika.   
 

III. Cena a způsob úhrady 

1. Cena jednotlivých plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. K ceně bude připočtena DPH dle 
platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

2. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné a 
obsahují veškeré náklady poskytovatele nezbytné pro řádné a včasné plnění předmětu smlouvy, 
včetně souvisejících nákladů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětem, 
místem a termínem plnění. 

3. Úhrada ceny plnění bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem 
(dále jen „faktura“). OZP se zavazuje uhradit faktury do 30 kalendářních dní od jejich doručení 
OZP. Povinnou součástí každé faktury musí být smluvními stranami oboustranně podepsaný 
Protokol o poskytnutí plnění dle Přílohy č. 2. Poskytovatel má právo vystavit fakturu na zaplacení 
ceny okamžikem podpisu Protokolu o poskytnutí plnění. 

4. V případě, že by hrozilo, že OZP může ručit za poskytovatelem nezaplacenou daň z přidané 
hodnoty dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je 
OZP oprávněna uhradit část odměny poskytovatele ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty 
na bankovní účet místně příslušného správce daně poskytovatele. Takový postup OZP se 
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v rozsahu částky poukázané na účet správce daně považuje za řádné a včasné uhrazení ceny 
poskytovateli. 

 
 

IV. Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. 
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021.  
3. OZP má právo okamžitě odstoupit od smlouvy z následujících důvodů: 

a) porušení obecně závazných platných předpisů ze strany poskytovatele, 
b) opakované vady v množství či kvalitě plnění poskytovatele,  
c) opakované chybné vyúčtování plnění ze strany poskytovatele. 

4. OZP má právo tuto smlouvu ukončit rovněž výpovědí bez udání důvodu, s výpovědní dobou 1 
měsíce od doručení výpovědi poskytovateli. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. Výjimku tvoří případná změna kontaktních osob, změna sídla, čísla účtu či dalších 
údajů uvedených v hlavičce smlouvy u smluvní strany; u takových změn postačuje písemné 
oznámení nových skutečností druhé smluvní straně. 

2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
3. V otázkách neupravených v této smlouvě se smluvní vztah řídí rámcovou dohodou. 
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, 
na důkaz čehož připojuji své podpisy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a může být uveřejněna v souladu 
s platnými právními předpisy. 

6. Nedílnou přílohou smlouvy je její: 
Příloha č. 1 -  Soupis plnění 
Příloha č. 2 – Vzor protokolu o poskytnutí plnění  

 
  

V Praze dne ........................................  V Praze dne …………………………….. 

 
 

 

..........................................................  ................................................................... 
Ing. Radovan Kouřil 

generální ředitel 
 

Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 XXXXX 
XXXXX 

 
Knowlimits, s.r.o. 

   
 
 
 


