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Smlouva o  

dodávce informačního systému ALVAO 
 

 

 

Dnešního dne uzavřely smluvní strany: 

 

ALVAO s.r.o., se sídlem Hlohová 1455/10, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

IČO: 25561561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 

33290, DIČ: CZ25561561, Bankovní účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedený u ČSOB 

číslo smlouvy: 90521 

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Smluvní strana“) 

a 

 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO: 27661989, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4437, DIČ: CZ 

27661989, Bankovní účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupená: MUDr. Radomírem Maráčkem, předsedou představenstva a Mgr. Jozefem 

Machkem, členem představenstva 

 

číslo smlouvy: 21006 

číslo veřejné zakázky malého rozsahu: 21006 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“) 

 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů tuto:  

Smlouvu o dodávce informačního systému ALVAO 

(dále jen „Smlouvu“)
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1 Předmět plnění 
1.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní práva užití 

k softwarovému informačnímu systému ALVAO (dále jen „Systém“) ve sjednaném 

rozsahu viz. tabulka. 

 

2 Cena a fakturace 
2.1 Za poskytnuté licence dle této smlouvy se Objednatel zavazuje Dodavateli zaplatit 

sjednanou cenu ve výši 1 815 978,- Kč bez DPH, která je specifikována v odst. 1 této 

Smlouvy.  K této ceně přísluší DPH ve výši stanovené obecně závaznými předpisy. 

Sjednanou cenu se Objednatel zavazuje Dodavateli zaplatit na základě vystavené 

faktury, tak že faktura za softwarové licence v čl. 1.1 položky 1 až 4 této Smlouvy bude 

vystavena do 10 dnů po podpisu této Smlouvy. Faktury za Maintenance dle článku 1.1 

položky 5 až 7 této smlouvy budou vystaveny s roční periodou vždy k výročnímu datu 

podepsání smlouvy.  

2.2 V případě, že Objednatel nezaplatí sjednanou cenu plnění řádně a včas, zavazuje se 

zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši dvě setiny (0,02) procenta dlužné částky 

za každý den prodlení. 

2.3 Při prodlení s úhradou faktury není Dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění 

až do zaplacení a prodlení nebude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

2.4 Faktury musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu  v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Musí 

obsahovat odkaz na číslo této smlouvy, datum uzavření smlouvy, identifikační číslo 

veřejné zakázky zadavatele (21006), číslo objednávky, bude-li vystavena, číslo 

bankovního účtu zveřejněné v registru plátců DPH a budou splatné do  šedesáti (60) 

dnů ode dne, kdy byly Objednateli doručeny.  

Položka  Produkt  Cena 

1 Trvalá licence ALVAO Asset Management 10.3 pro 1300 počítačů 533 243  

2 Trvalá licence Modul ALVAO MS SCCM Connector 10.3  72 857 

3 Trvalá licence ALVAO Service Desk 10.3 pro 3000 uživatelů  336 389 

4 Trvalá licence Modul ALVAO Outlook Add-In 10.3 33 639 

5 
Maintenance produktů ALVAO (položky 1 až 4) na 1. rok (první rok 

zdarma) 
0 

6 Maintenance produktů ALVAO (položky 1 až 4) na 2. rok 279 950 

7 Maintenance produktů ALVAO (položky 1 až 4) na 3. rok 279 950 

8 Maintenance produktů ALVAO (položky 1 až 4) na 4. rok 279 950 

Celkem cena v Kč bez DPH 1 815 978 
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2.5 Nebude-li faktura obsahovat zákonné a sjednané náležitosti, bude vrácena 

dodavateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti plyne následně znovu od 

data doručení opravené či řádně doplněné faktury. 

3 Předání a převzetí plnění 
3.1 Dodavatel vystaví Objednateli aktivační klíče pro provoz systému v rozsahu dle čl. 1.1 

této Smlouvy do čtrnácti (14) dnů od objednání.  

Kontaktní osoby pro zasílání licenčních aktivačních klíčů  

jméno a příjmení email telefon 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

3.2 V případě, že je Dodavatel v prodlení dle čl. 3.1 této Smlouvy vzniká Objednateli 

právo na smluvní pokutu ve výši dvě setiny (0,02) procenta z ceny plnění za každý 

den prodlení vyjma případů, kdy je zpoždění Dodavatele způsobené nesoučinností 

Objednatele nebo Vyšší mocí. 

4 Právo užití, záruka 
4.1 Právo užití Systému, které podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva 

duševního vlastnictví a které má podle smlouvy být převedeno na Objednatele, 

přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení ceny plnění. Objednatel je na 

základě práva užití oprávněn užívat Systém v souladu s Licenčními podmínkami 

výrobce. 

4.2 Záruční lhůta na poskytnutý Systém je čtyřicet osm (48) měsíců od dne převzetí a řídí 

se dle Licenčních podmínek výrobce Systému. 

5 Ochrana dat a informací 
5.1 Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem 

obvyklým jako při utajování vlastních důvěrných informací. Smluvní strany mají 

navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti takových principů utajení 

důvěrných informací.   

5.2 Smluvní strany se dohodly, že smluvní ceny dle této smlouvy představují obchodní 

tajemství Dodavatele. 

5.3 Dodavatel je oprávněn uvádět ve svých marketingových materiálech jako referenci 

identifikační údaje Objednatele (včetně loga) spolu se skutečností, že Objednateli 

jsou poskytovány produkty ALVAO. 

5.4 Objednatel umožní Dodavateli vypracování případové studie ohledně rozsahu a 

způsobu užívání produktů ALVAO Objednatelem a poskytne Dodavateli pro 
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vypracování případové studie nezbytnou součinnost, zejména poskytne potřebné 

informace ohledně užívání produktů ALVAO Objednatelem. Vypracovanou 

případovou studii zašle Poskytovatel Dodavateli k odsouhlasení. Objednatelem 

odsouhlasená případová studie, včetně identifikace Objednatele, může být 

Dodavatelem využita k propagaci produktů AVLAO, zejména může být prezentována 

potenciálním zákazníkům. 

5.5 Poskytovatel je oprávněn požádat Objednatele o umožnění tzv. referenční návštěvy, 

spočívající v umožnění přístupu Dodavatele a jím vybraných třetích osob (zejm. 

potenciálních zákazníků) do provozovny Objednatele, kde jsou produkty ALVAO 

užívány a prohlídku způsobu jejich užívání. Žádost o umožnění referenční návštěvy 

musí být Objednateli sdělena alespoň pět (5) pracovních dnů před navrhovaným 

termínem jejího provedení. Objednatel je povinen vyjádřit se bez zbytečného 

odkladu, zda s provedením referenční návštěvy souhlasí. Veškeré Podmínky 

provedení referenční návštěvy budou vždy dohodnuty předem.  

6 Trvání a ukončení smlouvy 
6.1 Tato smlouva byla sjednána na dobu určitou na čtyři roky od data účinnosti. 

6.2 Smlouvu je možno ukončit oboustranně výpovědí, a to s výpovědní lhůtou jednoho 

měsíce, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi. 

6.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to v případě, kdy Dodavatel 

bude v prodlení s dodávkou předmětu koupě o více než 14 dnů. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na charakter poskytovaného plnění jsou  od 

této Smlouvy oprávněny odstoupit vždy pouze s účinky do budoucna. 

6.5 Pro případ odstoupení od této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Dodavatel má 

právo na uhrazení všech prací, které provedl, a které nebyly dosud fakturovány.  

7 Závěrečná ustanovení 
7.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí 

objednatel a smluvní strany s ním souhlasí. 

7.2 Tato Smlouva, včetně práv a povinností vyplývajících nebo vztahujících se ke Smlouvě 

se řídí pávem České republiky bez ohledu na ustanovení ohledně volby práva. 

7.3 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi smluvními 

stranami řídí nejprve nákupními podmínkami (Příloha č. 2) a ve zbývajících otázkách 

obecně závaznými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

7.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

Strana obdrží po jednom. 

7.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č.  1  Cenová nabídka 
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Příloha č.  2  Nákupní podmínky 

 

Příloha č. 3 Maintenance 

Příloha č. 4 Ceník prací 

 

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují 

se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle. 

 

Dodavatel 

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 17. 2. 2021 

Objednatel 

Ve Zlíně, dne 22. 2. 2021 

 

 

 

....................................................................................... 

                  Ing. Radek Grodl 

               jednatel společnosti 

                     ALVAO s.r.o. 

 

 

 

................................................................................................ 

MUDr. Radomír Maráček 

předseda představenstva 

 

 

 

................................................................................................ 

Mgr. Jozef Machek 

člen představenstva 
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Příloha č. 3 – Maintenance ALVAO 

produktů a modulů 

 

 

 

 

Specifikace služby 

1) Možnost stahovat a používat nové verze poskytnutých produktů včetně změněné nebo nové 

dokumentace 

2) Možnost stahovat aktualizované verze Knihovny softwarových produktů prostřednictvím funkcí 

Produktu  

3) Možnost zasílat Poskytovateli emailem nerozpoznané softwarové detekce pro aktualizaci 

knihovny softwarových produktů 

4) Rozvoj produktů dle nejlepších praktik ITIL® 

5) Rozvoj produktů dle nejlepších praktik SAM 

6) Rozvoj produktů pro technologie společnosti Microsoft 

7) Rozvoj produktů dle legislativy České republiky 

Forma poskytování 
support@alvao.cz  

www.alvao.com/download 

Cena služby 

Cena odpovídá 20% ze součtu základních ceníkových cen všech poskytnutých licencí ALVAO 

produktů a modulů.  

Cena za první rok poskytování služby je zdarma tj. pouze v rámci prvního roku od prvního 

pořízení licencí k používání ALVAO produktů a modulů. 

Ke změně ceny služby ALVAO Maintenance automaticky dojde při dokoupení dalších licencí 

ALVAO produktů nebo modulů. Cena služby ALVAO Maintenance pak bude na další roky 

navýšena o 20% ze základní ceníkové ceny z dokoupených licencí ALVAO produktů nebo 

modulů. 

Zúčtovací období Zúčtovací období je rok. Fakturace probíhá před započetím čerpání služeb. 

Postupy a 

podmínky 

poskytování služby 

Stažení a instalaci nových verzí poskytnutých produktů a modulů provádí Objednatel. 

Nové verze jsou k dispozici na www.alvao.com/download.  

Dokumentace je k dispozici na doc.alvao.com/support/doc  

Rozsah a harmonogram rozvoje produktů a modulů stanovuje Výrobce. 

Stažení a instalaci aktualizací Knihovny softwarových produktů provádí Objednatel nebo systém 

ALVAO automaticky, pokud je funkce aktivovaná. V případě aktivované funkce jsou data zasílána 

anonymně. 

Rozsah a harmonogram údržby a distribuce knihovny softwarových produktů stanovuje výrobce 

produktů ALVAO. 

Kontaktní osoby pro zasílání licenčních aktivačních klíčů  

jméno a příjmení email telefon 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

http://www.alvao.com/download
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Příloha č. 4 – Ceník prací 
Práce Jednotka Cena v Kč bez DPH 

Konzultant, Školitel, Specialista, Projekt manažer, Testér manday 12 000 

Analytik, Programátor, ITIL profesionál, SAM profesionál manday 16 000 

Cestovné km 12,0 

 

 


