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Dílčí smlouva  
číslo 2022/SML/0018 

ke Smlouvě o technické podpoře Integrovaného Centrálního Informačního 
systému OZP (ICIS) 

 
Smluvní strany: 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

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

IČO:    47114321 

DIČ:   CZ47114321 

bankovní spojení:   xxx 

zastoupen:  Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232 

(dále také jen jako „Objednatel“) na straně jedné 

 

a  

na straně druhé společně: 

a) Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. 

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

IČO:   25820826 

DIČ:   CZ25820826 

Bankovní spojení:  čxxx 

zastoupen:   xxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 347149 

a 
b) STYRAX, a.s. 

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

IČO:   27416712 

DIČ:   CZ27416712 

Bankovní spojení:  xxx 

Zastoupen:    xxx 

(Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. a STYRAX, a.s. společně dále také jen jako „Zhotovitel“)  
 
na základě a v návaznosti na Smlouvu o technické podpoře Integrovaného Centrálního Informačního 
systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017, ev. č. Objednatele 2017/OZP/44/0 (dále jen „Smlouva“), 
uzavírají tuto Dílčí smlouvu č. 2022/SML/0018 (dále jen „Dílčí smlouva“): 

 
 

I. Předmět plnění  
1. Předmětem plnění Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele podle Objednatelem schválených 

rámcových analýz, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen jako „Návrhy řešení“), provést pro 
Objednatele realizaci těchto řešení včetně veškerých souvisejících služeb, způsobem podrobněji 
uvedeným v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy (dále jen „Předmět plnění“) a odpovídající povinnost 
Objednatele za sjednané a Zhotovitelem poskytnuté plnění uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu. 
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II. Doba plnění 

1. Závazné termíny, do kterých je Zhotovitel povinen realizovat a předat Objednateli hotové plnění 
dle jednotlivých Návrhů řešení, jsou uvedeny v příloze č. 2 této Dílčí smlouvy. Pokud je v příloze č. 
1 uvedeno více Návrhů řešení, budou v příloze č. 2 uvedeny termíny splnění zvlášť pro každý 
jednotlivý Návrh řešení.  

 
III. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádnou realizaci Návrhů řešení ceny uvedené za 
realizaci jednotlivých Návrhů řešení v příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.  

2. Ceny uvedené v příloze č. 2 této Dílčí smlouvy jsou ceny bez DPH. K cenám bude připočtena DPH 
dle platného a účinného zákona o dani z přidané hodnoty. 

3. Cena za plnění dle této Dílčí smlouvy bude pro každý Návrh řešení hrazena v souladu se Smlouvou 
ve třech termínech. Výše jednotlivých splátek a události rozhodné pro úhradu těchto splátek jsou 
uvedeny v příloze č. 2 této Dílčí smlouvy. 

4. Další závazné platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou.  
2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá 

strana obdrží jeden výtisk.  
3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 
Nedílnou součástí Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Návrhy řešení 
Příloha č. 2:  Termíny plnění a platební kalendář 
 

   

______________________________ 

Ing. Radovan Kouřil 

generální ředitel 

Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 

_____________________________________ 

xxx 

jednatel 

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.  

 

 

____________________________________ 

xxx 

předseda představenstva  

STYRAX, a.s.  
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