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Dodatek č. 1  

SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO 

SYSTÉMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

 

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dodávce a implementaci ekonomického informačního 

systému a poskytování služeb uzavřená dne 12.06.2020 mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:   Uherskohradišťská nemocnice a. s.  

se sídlem:    J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

zastoupen:  MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva  

IČO:    27660915 

DIČ:  CZ27660915 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 4420 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

Poskytovatel:  OR-NEXT spol. s r.o.   

se sídlem:   Hlinky 40/102, 603 00 Brno    

IČO:   26284146     

DIČ:   CZ26284146     

zastoupen:    Ing. Petrem Moravcem, jednatelem 

     

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 41856 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) spolu dne 12.06.2020 uzavřely 

„Smlouvu o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému a poskytování 

služeb“ včetně jejích sedmi (7) příloh (dále jen „Smlouva“), která vzešla z otevřeného řízení na 

veřejnou zakázku s názvem „Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje“ 

(dále jen „Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka)  

 

Při realizaci předmětu Smlouvy ve smyslu odst. 3.4 Smlouvy byly zjištěné následující 

skutečnosti: 

 

i) Objednatel se ve Smlouvě zavázal poskytovat v rámci jednotlivých fázích plnění 

předmětu smlouvy součinnost, potřebnou k řádnému dokončení jednotlivých Fází 
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implementace ERP Poskytovateli dle přílohy č. 1.3 Smlouvy (Příloha č. 1.3 Metodika 

implementace), následovně: 

a. Fáze 1: Analýza – „seznámení Objednatele s funkcemi a vlastnostmi, aby se 

prací na Cílovém konceptu mohl efektivně účastnit a jeho výslednou podobu 

schválit“  

b. Fáze 2: Nastavení a vývoj – „Objednatel v této fázi: poskytuje Dodavateli 

součinnost při definici podrobností k zadání, které nebyly obsaženy v cílovém 

konceptu“ a „Vypracovává testovací scénáře“ 

c. Fáze 3: Uživatelské testy: Uživatelské testy - „Akceptace systému klíčovými 

uživateli Objednatele podle testovacích scénářů z Fáze 2“ a „Školení školitelů 

koncových uživatelů“ 

d. Fáze 4: Příprava produktivního provozu – „Školení koncových uživatelů 

Objednatele (Objednatel)“, „Objednatel zajistí export dat a akceptační test 

převodu“, „Připravit podrobný plán přechodu na nový systém a zahájení 

produktivního provozu (Objednatel se součinností Dodavatele)“, „Na konci této 

fáze vedoucí projektu potvrzují připravenost systému k zahájení produktivního 

provozu.“ 

e. Fáze 5: Zahájení produktivního provozu – „Objednatel zajistí finální export dat 

ze stávajících systémů“, „Objednatel potvrzuje stav převodu.“ 

ii) Usnesením Vlády České republiky č. 957 ze dne 30.09.2020 byl na území České 

republiky opětovně vyhlášen nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) (dále jen „nouzový stav“). 

V rámci nouzového stavu byla vydána další mimořádná opatření, zejm. usnesení vlády 

č. 958 ze dne 30.09.2020, o přijetí krizového opatření k omezení hromadných akcí, 

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.09.2020, č.j. MZDR 

40555/2020-1/MIN/KAN; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 

19.10.2020, č.j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN s účinností od 21.10.2020 k přijetí 

hygienicko-epidemiologických opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění 

COVID-19 uvnitř svých zařízení, usnesení vlády č. 1078 ze dne 21.10.2020, o přijetí 

krizového opatření o zákazu volného pohybu osob, a další opatření, jež byla vydávána 

až do ledna 2021. Současně v době již od 01.09.2020 stoupal počet nakažených osob 

v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

iii) Výše uvedená mimořádná opatření, ale i další právní akty související s mimořádnými 

preventivními opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 

rozšíření onemocnění COVID-19, stejně jako z důvodů pracovního přetížení 

Objednatele v souvislosti se značným nárůstem nakažených onemocněním COVID-19, 

onemocněním personálu Objednatele, a to včetně personálu Objednatele podílejícím 

se na plnění Smlouvy, přijatými nezbytnými hygienicko-epidemiologickými opatřeními 

Objednatele k zabránění šíření infekčního onemocnění, významně omezily schopnost 
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Objednatele poskytovat řádnou a nezbytnou součinnost Poskytovateli v rámci 

realizace předmětu plnění Smlouvy ve smyslu odst. 7.2 a odst. 7.5 Smlouvy, a to také 

vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel je součástí zdravotního systému České 

republiky a poskytovatelem zdravotní péče.  

 

Vzhledem k výše uvedenému Objednatel a Poskytovatel tímto Dodatkem č. 1  

 výslovně vymezují období, ve kterém nebyl Objednatel ze shora uvedených 

objektivních důvodů schopen Poskytovateli poskytnout součinnosti v rámci 

plnění Smlouvy; 

 prodlužují dobu plnění Smlouvy, po níž nebyl Objednatel objektivně schopen 

poskytovat součinnost Poskytovateli k zajištění řádného plnění Smlouvy. 

 

I. 

 

1. Smluvní strany uvádějí, že Objednatel ve smyslu odst. 7.2 a 7.5 Smlouvy v období od 

01.09.2020 do 05.01.2021 nezajistil Poskytovateli řádnou součinnost v rámci plnění 

Smlouvy, a to zejm. Fáze 1 až Fáze 5 dle přílohy č. 1.3 Smlouvy (Příloha č. 1.3 Metodika 

implementace).  Plnění Fáze 1 až Fáze 5 tak nemohlo být Poskytovatelem v uvedeném 

období včas realizováno.  

2. S ohledem na uvedené bude ve Fázi 1 až Fázi 5 zohledněno trvající prodlení 

Objednatele v délce 48 pracovních dnů a Fáze 1 až Fáze 5 budou dokončeny ve 

stanovené lhůtě, prodloužené o dobu prodlení Objednatele.  

3. Smlouva bude v části dle odst. 4.1 Smlouvy věty první (tj. Fáze 1 až Fáze 5) splněna do 

30.04.2021. 

4. Smluvní strany uvádějí, že v souvislosti s tímto Dodatkem či prodlením Objednatele 

nedošlo a nedochází ke změně ceny plnění. Tyto skutečnosti nezakládají právo 

Poskytovatele na náhradu jakýchkoli nákladů vzniklých s prodlením Objednatele, 

náhradu škody či smluvní pokuty a jiné smluvní sankce vůči Objednateli. 

 

II. 

 

1. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.  

2. Smluvní strany uvádějí, že tento Dodatek č. 1 nezakládá podstatnou změnu závazku 

ve smyslu ust. § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany potvrzují, že ustanovením tohoto Dodatku č. 1 rozumí, řádně si jej 

přečetly a že uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se Smlouvou a na základě své 

pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či omylu, na důkaz čehož připojují níže 

své podpisy. 
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4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou stejnopisech Dodatku č. 1 s platností originálu. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Uherském Hradišti dne:  V Brně dne:  

 

 

Za Objednatele:  Za Poskytovatele: 

 

 

         MUDr. Petr Sládek            Ing. Petr Moravec  

předseda představenstva  jednatel 

Podpis:   Podpis:   
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