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Smlouva o dílo 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními 

stranami: 
 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06, Uherské Hradiště 
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 4420 
IČO: 27660915 

DIČ: CZ27660915 
 
Zastoupena: MUDr. Petrem Sládkem 

Funkce: předseda představenstva 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Jozef Machek 
 Funkce: člen představenstva pro oblast provozu, obchodu a investic 
 Kontakt:  

 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
novixo s.r.o. 
se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 79837  
IČO: 08530751 
DIČ: CZ08530751 
 
Zastoupena: Ing. Kateřinou Kałużovou   

Funkce: jednatelka 
Kontakt:  

 
dále jen „zhotovitel“ 
 

I. Předmět a účel smlouvy 

1. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo – zpracování žádosti 
o platbu včetně zprávy o realizaci a vložení výběrového/ých řízení do systému MS2014+ 
a zpracování Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu v MS2014+ (dále také Žádosti a 
zprávy) v rámci programu – IROP REACT-EU výzva č. 102 (dále také „dílo“) 

 

2. Součástí díla je:  
- administrace jedné či více žádostí o platbu (ŽoPl) včetně zprávy o realizaci (ZoR) 

a vložení výběrového/ých řízení (VŘ) do MS2014+, 
- administrace zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (ZoU) v MS2014+ 

 
 v rámci následujícího projektu: 
 

Název projektu: Zvýšení laboratorních kapacit pro PCR testování v 
Uherskohradišťské nemocnici a.s. 

 Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017497 
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II. Termín plnění 

1. Termín zahájení plnění: od podpisu této smlouvy. 

2. Termín ukončení plnění: po zpracování a schválení poslední Zprávy o zajištění 
udržitelnosti projektu (ZoU) projektu dle harmonogramu zpráv o realizaci projektu 
uvedeném v MS2014+. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s obecnými podmínkami a termíny 
pro zpracování předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré 
potřebné informace, které jsou mu ke dni podpisu této Smlouvy známy a informovat 
objednatele o jejich případných změnách bez zbytečného odkladu, poté co se o takových 
změnách zhotovitel dozví. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout veškeré požadované informace a doložit veškeré 
požadované řádně zpracované dokumenty včas. Podklady pro žádost o platbu, zprávu o 
realizaci projektu a výběrové/á řízení je nutné doložit nejpozději 10 pracovních dní před 
stanoveným termínem dle harmonogramu zpráv o realizaci projektu Zvýšení 
laboratorních kapacit pro PCR testování v Uherskohradišťské nemocnici a.s., reg. 
číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017497 uvedeném v MS2014+ a podklady pro každou 
zprávu o zajištění udržitelnosti  projektu je nutné doložit nejpozději 5 pracovních dní 
před stanoveným termínem dle harmonogramu zpráv o realizaci projektu Zvýšení 
laboratorních kapacit pro PCR testování v Uherskohradišťské nemocnici a.s., reg. 
číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017497 uvedeném v MS2014+. Zhotovitel je oprávněn 
uplatnit, v případě porušení tohoto odstavce ze strany objednatele, smluvní pokutu ve výši 
3 000 Kč za každé takové porušení. 

3. Objednatel zhotoviteli zpřístupní účet v informačním systému, v jehož prostředí probíhá 
příprava řešených Žádostí a zpráv. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost spočívající zejména v předání 
všech potřebných podkladů a informací v termínech sjednaných smluvními stranami či v 
termínech stanovených příslušným programem a zaplatit dohodnuté ceny za provedené 
dílo. 

 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Cena díla činí (v Kč): 
 
a)  

 (obchodní tajemství). 
b)  

(obchodní tajemství). 
 
Faktury  jsou splatné do 30 dnů od doručení objednateli. DPH bude připočtena k ceně díla 
ve výši dle platných právních předpisů ke dni vystavení faktury. 
 
 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou příslušné částky dle této Smlouvy je zhotovitel 

oprávněn uplatnit na objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  



 

Stránka 3 z 4 

 

V. Ukončení smlouvy  

 
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět z důvodů stanovených touto 

smlouvou. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet den následující po dni, kdy byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně.  
 

2. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět zejména v případě, že objednatel poruší 
čl. III odst. 4  této Smlouvy, tj. neposkytuje zhotoviteli potřebnou součinnost k dokončení 
díla, například tím, že v přiměřené době nereaguje na urgence zhotovitele, případně jiným 
způsobem znemožňuje řádné dokončení díla. Za přiměřenou dobu se pro účely této 
smlouvy považuje 10 pracovních dnů. Zhotovitel je rovněž oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.  
 

3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, kdy Zhotovitel prokazatelně 
nepostupuje tak, aby bylo dílo řádně zhotoveno v termínech sjednaných smluvními 
stranami či v termínech stanovených příslušným programem. Před zasláním výpovědi 
je objednatel povinen zhotovitele písemně vyzvat k nápravě. 
 

4. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodu na straně objednatele v průběhu 
období po podání zpracovaných Žádostí a zpráv, včetně případů, kdy objednatel Žádosti 
či zprávy řádně a včas nepodá, podané vezme zpět, nebude v Žádostech či zprávách 
řádně pokračovat, případně jiným jednáním či opomenutím způsobí, že Žádosti či zprávy 
nebude možné podat či doadministrovat do stavu schválení, uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli.  

 
5. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodu na straně zhotovitele nese zhotovitel 

veškeré vynaložené náklady ze svého a na odměnu za vynaloženou činnost, která ještě 
nebyla uhrazena nemá nárok (to neplatí pro již splatné závazky vyplývající z opakujícího 
se plnění v minulosti). Tento odstavec se nevztahuje na případy ukončení z důvodů 
popsaných v čl. V odst. 2 této Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn 
nárokovat si smluvní pokutu v souladu s čl. V odst. 4 této smlouvy.  

 

VI. Změny díla v průběhu plnění 

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla 
před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu 
díla akceptovat. 

2. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
této Smlouvy, jinak jsou neplatné. V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, 
cena, platební podmínky, součinnost objednatele/zhotovitele. Zhotovitel není povinen 
provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny. Zároveň budou 
písemně dohodnuty i příslušné změny týkající se harmonogramu plnění, dat dodávek 
nebo příslušné dokumentace.  
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VII. Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Objednatel bere na vědomí, že na získání dotace není právní nárok, a že zhotovitel nenese 
odpovědnost za obsahovou správnost a pravdivost údajů a dokumentů, které mu 
objednatel předal pro zpracování Žádostí a zpráv nebo které mu předal v rámci potřeby 
nahrání VŘ do systému MS2014+ (VŘ). Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost 
za případné škody vzniklé tím, že objednatel nedodrží předem známé a pevně stanovené 
termíny. Nezískání dotace z jakéhokoli důvodu, a to včetně pochybení na straně 
zhotovitele nezakládá povinnost zhotovitele k náhradě škody či jakékoli jiné újmy.  

2. Doručuje se elektronicky. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli bude doručováno 
na emailovou adresu: katerina.kaluzova@novixo.cz a objednateli bude doručováno 
na emailovou adresu. Na adresu sídla uvedenou v této Smlouvě se doručuje pouze 
po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran. Za doručenou zásilku se považuje 
i odmítnutí písemnosti adresátem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět odesílateli.  

3. V případě schválení Žádostí a zpráv uděluje objednatel zhotoviteli souhlas se zveřejněním 
obchodní firmy či názvu objednatele a názvu Žádostí a zpráv jako reference. Objednatel 
uděluje zhotoviteli zároveň souhlas k tomu, aby ho zhotovitel v budoucnu kontaktoval 
prostřednictvím e-mailu s obchodními sděleními. 

4. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany 
ani pohledávku, ani dluh z této Smlouvy postoupit třetí osobě. Ukáže-li se některé 
z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

5. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: 
§ 557 (pravidlo contra proferentem). 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jeden. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, 
a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob 
oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.  

 
 
 
V Uherském Hradišti dle data el. podpisu  
 
................................................................. 

 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

MUDr. Petr Sládek 
předseda představenstva 

 
 
V Ostravě dle data el. podpisu. 
 
.................................................................... 
 

novixo s.r.o. 
Ing. Kateřina Kalužová 

jednatelka 
 


