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Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení SW, zajištění provozu a poskytování podpory pro 

vytvoření centrálního přístupového bodu pro podávání žádosti o příspěvek na testy na 

onemocnění COVID-19 prováděné laickou osobou č. 2100112 

uzavřený v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

Smluvní strany:  

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 

IČO:   41197518 

Zastoupena:  Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

a 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 

IČO:   47114975  

Zastoupena:  Ing. Josef Diessl, generální ředitel 

a 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

se sídlem: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO:    47672234 

Zastoupena:  JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel 

a 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, Braník, 140 00 Praha 4 

IČO:   47114321 

Zastoupena:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

a 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

se sídlem: Husova 302/5, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO:   46354182 

Zastoupena: Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

a 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

se sídlem: Vinohradská 2577/ 178, 130 00 Praha 3 

IČO:   47114304 

Zastoupena:  MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel 

a 

RBP, zdravotní pojišťovna 

se sídlem: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO:   47673036 

Zastoupena: Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel 

(dále společně jako „Objednatel“)  

a 
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STYRAX, a.s. 

se sídlem:  Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 14000 

kterou zastupuje/jí:  Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 

IČO:  274 16 712 

DIČ:  CZ27416712 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  35-6408640287/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10465 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně též „Smluvní strany“) 

 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy na zhotovení SW, zajištění provozu 

a poskytování podpory pro vytvoření centrálního přístupového bodu pro podávání žádosti o 

příspěvek na testy na onemocnění COVID-19 prováděné laickou osobou č. 2100112 ze dne 15. 3. 

2021 (dále jen „Smlouva“) spočívající v navýšení počtu člověkodnů nutných na provádění úprav 

dodaného SW, tzv. „Vynucených změn“ a poskytování podpory SW nad rámec paušálu podle 

Smlouvy.  

2. Změna závazku v rozsahu dle čl. II. tohoto Dodatku č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Důvodem této změny jsou Vynucené změny a rozšíření podpory SW, jejichž potřeba vznikla až v 

průběhu realizace provozování SW, a to na základě změn vládních opatření v oblasti provádění 

testování na onemocnění COVID-19 prováděné laickou osobou. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, mají pojmy v něm 
použité stejný význam, jaký jim přisuzuje Smlouva. 
 

 

Článek II. Změna Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Čl. III. odst. 3.2. písm. a) Smlouvy se ruší a 

nahrazuje se novým zněním:  

a) Provádění úprav dodaného SW, tzv. „Vynucených změn“, tj. provádění úprav funkcionalit nebo 

úprav konfigurace dodaného SW dle požadavků Objednatele v předpokládaném rozsahu 69 

člověkodnů za období 6 měsíců poskytování podpory podle této Smlouvy. Provádění úprav 

dodaného SW zahrnuje rovněž i poskytování upgrades/updates vytvořených Zhotovitelem v 

souvislosti se změnami a úpravami v příslušných právních předpisech České republiky. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Čl. VII. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se 

novým zněním: 

1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné splnění předmětu plnění cenu ve 

výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena za plnění dle této Smlouvy 

nepřekročí částku 2,113 mil. Kč bez DPH.  

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

 

Článek III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že absolutní hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu 

navýšení počtu člověkodní dle čl. II. odst. 1 Dodatku č. 1 stanovená jako násobek nového počtu 

člověkodní a ceny dle čl. VII. odst. 3 Smlouvy činí 190.000 Kč bez DPH. 
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2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle 

správci registru k uveřejnění prostřednictvím registru smluv VZP ČR. 

3. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek č. 1 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“); 

Objednatel podepisuje Dodatek č. 1 v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 

jednotlivých ustanovení tohoto Dodatku č. 1 stvrzují svým podpisem. 

 

 

 

____________________________________ 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

 

 

 

_____________________________________  

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

 

 

 

_____________________________________  

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 

 

 

_____________________________________  

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

 

 

 

_____________________________________  

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 

 

 

_____________________________________ 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
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_____________________________________  

RBP, zdravotní pojišťovna 

 

 

 

 

_____________________________________ 

STYRAX, a.s. 
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