
Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě 
uzavřená dle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, vše ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Poskytovatel: OR-NEXT spol. s r o. 
Sídlem:  Hlinky 40/102, 603 00 Brno  
IČO:   26284146 
DIČ:   CZ48512478 
zastoupen  Ing. Petrem Moravcem, jednatelem 
ve věcech běžného plnění Ing. Karel Mareš 
 
(dále také jen „poskytovatel“), a 
 
Nabyvatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 
Sídlo:  Polní 3, 639 00 Brno  
IČO:   60733098 
DIČ:   CZ48512478 
zastoupen  MUDr. Pavlem Pilerem, ředitelem 
ve věcech běžného plnění Ing. Jan Forbelský, náměstek pro IT 
 
(dále také jen „nabyvatel“) 
 

II. 
Preambule 

(1) Smluvní strany spolu dne 13.08.2020 uzavřely Licenční smlouvu spočívající v poskytnutí 
nabyvateli, za úplatu a podmínek dle smlouvy, licenci, která je poskytována jako časově 
neomezená a nevýhradní. To vše v souladu s požadavky poskytovatel v rámci zadávacího řízení 
pod názvem: Informační systém zabezpečující provozní/logistické agendy a ekonomickou 
agendu Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. a technické specifikace.  

(2) Dne 5.10.2020 došlo k vyhlášení nouzového stavu nařízením vlády České republiky, kterým byl 
upraven pohyb lidí, omezeno shromažďování osob a komunikace na celém území České republiky, 
a to z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti se šířením onemocněním 
COVID-19  

(3) Na základě uvedené nařízení nouzového stavu nebylo možné realizovat všechny činnosti dle 
Licenční smlouvy ze dne 13.08.2020 v požadovaném rozsahu, kvalitě a harmonogramu, proto se 
smluvní strany dohodly na tomto uzavření tohoto dodatku č. 1. 

 
III. 

Změna Licenční smlouvy 
(1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly: 

 
A: na změně čl. I. odst. 3. licenční smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

1. Plnění dle této smlouvy bude provedeno včetně implementace díla a zajištění školení 
oprávněných zaměstnanců nabyvatele, kteří budou nebo by mohli aplikaci užívat. Poskytovatel 
se zavazuje provést implementaci standartních funkcionalit aplikace do 15 týdnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy a současně se zavazuje provést implementaci nestandartních 
funkcionalit aplikace nejpozději do 15.3.2021, a to dle přílohy, která tvoří nedílnou součást 
tohoto dodatku č. 1.   



                               
B: na změně čl. III. odst. 2 licenční smlouvy, který se mění a nově zní: 

 
Cena za provedení kompletní implementace včetně školení zaměstnanců nabyvatele byla 
stanovena na částku ve výši 740.000,- Kč bez DPH.  
 
Cena za provedení implementace standartních funkcionalit včetně školení zaměstnanců 
nabyvatele byla stanovena na částku ve výši 500.000,- Kč bez DPH. Splatnost této ceny ponížené 
o 10%, tj. 450.000,- Kč je stranami sjednána na 60 dnů po úspěšném provedení implementace 
standartních funkcionalit, zaškolení zaměstnanců nabyvatele a po zahájení provozu aplikace, a 
to na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu. Předávací protokol provedení 
implementace je podkladem k fakturaci ceny za implementaci a školení zaměstnanců 
nabyvatele.  
 
Cena za provedení implementace nestandartních funkcionalit dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 
1 včetně školení zaměstnanců nabyvatele byla stanovena na částku ve výši 240.000,- Kč bez 
DPH. Splatnost této ceny ponížené o 10%, tj. 216.000.,- je stranami sjednána na 30 dnů po 
úspěšném provedení implementace nestandartních funkcionalit, zaškolení zaměstnanců 
nabyvatele a po zahájení užívání nestandardních funkcionalit aplikace, a to na základě 
poskytovatelem vystaveného daňového dokladu. Předávací protokol provedení implementace 
nestandartních funkcionalit je podkladem k fakturaci ceny za implementaci a školení 
zaměstnanců nabyvatele. 
 
Část odměny ve výši 10 % z částky 740.000,- Kč bude nabyvatelem uhrazena nejdříve po 
uplynutí doby tří měsíců po zahájení využívání všech funkčností aplikace tak, aby nabyvatel 
mohl ověřit její funkčnost a kvalitu. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí tří měsíců po 
zahájení běžného provozu aplikace ověří smluvní strany funkčnost aplikace, a nebude-li 
aplikace vykazovat žádné vady a nedostatky, uhradí nabyvatel zádržné ve výši 74.000 Kč. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Ostatní ustanovení Licenční smlouvy o poskytování služeb dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i 
nadále v platnosti.  

(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
(4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Jeho 
zveřejnění zajistí nabyvatel. 

(5) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy. 

 
Příloha č. 1  Popis nestandartních funkcionalit 
 
Za poskytovatele:  Za nabyvatele: 
 
V Brně dne …………………..  V Brně dne …………………... 
 
 
 
...................................................    ................................................................... 
Ing. Petr Moravec      MUDr. Pavel Piler 
jednatel      ředitel  



Příloha č. 1                                 Nestandardní funkcionality – napojení QI na Farmis, AMIS-HD, 
MIS, stravovací systém 

 
 
V části implementace standardních funkcionalit bude nastaven import číselníku zboží z Farmis 
(synchronizace zboží s wsdl z Farmis dle ID Farmis) a napojení na VEMA (mzdy).  
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