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Smlouva o aktualizaci 
uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Objednatel:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
         státní příspěvková organizace 
 
sídlem:   Pekařská 664/53, 656 91 Brno  
IČO:   00159816  
DIČ:   CZ00159816 

zastoupený:  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC., ředitel 
bank. spojení:  XXXXX 
č. učtu:    XXXXX 
 
 

Dodavatel:  A-WebSys, spol. s r.o. 
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44344 

Sídlem:  Kounicova 966/67a, 602 00 Brno 
IČO:   26910560  
DIČ:   CZ26910560, 
Zastoupený:  Bc. Davidem Presem, jednatelem 
bank. spojení: XXXXX  
číslo účtu: XXXXX 
 

I. Předmět plnění 
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2014 smlouvu o dodávce informačního systému pro ICRC 

(číslo smlouvy Tsm/2014/035/Bú) a dne 15. 12. 2015 smlouvu o rozšíření informačního systému 

ICRC (číslo smlouvy Tsm/2015/785/Bú). 

 

2. Dodavatel se zavazuje provádět úpravy informačního systému uvedeného v odst. 1 tohoto 

článku v termínech a podle zadání Objednatele. Zadání bude provedeno písemně, e-mailem nebo 

faxem. V případě většího rozsahu zadání je Dodavatel oprávněn požadovat písemné zadání.  

 

3. Dodavatel na základě zadání potvrdí jeho přijetí, sdělí předpokládaný termín provedení 

aktualizace a časový odhad rozsahu činnosti (počtu hodin) a zda bude k zadanému úkolu účtována 

i související činnost dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. 

 

4. Všechny úkony při zadávání prací, jejich potvrzování, kontrole a účtování mohou být 

prováděny pomocí speciální aplikace, přístupné na webové stránce Dodavatele. Dodavatel dále 

vede záznamy o všech aktivitách vykonaných pro objednatele a tyto průběžně poskytuje 

objednateli. 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Dodavatel se zavazuje provést předmět plnění s náležitou péčí a pouze prostřednictvím osob 

dostatečně kvalifikovaných pro tento účel a uvedených v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Dále se 

zavazuje evidovat přesný čas strávený prováděním činnosti (dále jen „výkaz“) dle zadání 

Objednatele. Přehled činností s detailním rozpisem bude dostupný po zadání uživatelského 

jména: XXXXX a hesla: XXXXX v elektronické podobě na webové adrese: XXXXX 

 

2. V případě, že Dodavatel zjistí, že původně předpokládaný rozsah činnosti bude překročen o 

více než 20%, je povinen o tom Objednatele neprodleně informovat se sdělením důvodů takového 

překročení a vyžádat si jeho souhlas k dalšímu provádění prací. Pokud Objednatel souhlas 

s navýšením času činnosti nedá, může Dodavatel dokončit zadanou činnost s maximálním vykázaným 

časem ve výši 120% původního odhadu, nebo zadanou činnost okamžitě ukončit a vrátit vše do 

původního stavu. V takovém případě nebude Objednateli účtován žádný čas. 

 

3. Dodavatel může k zadanému úkolu navíc účtovat i činnosti přímo související s daným úkolem, 

jako např. odborná konzultace, správa a řízení projektu a to v maximální výši 15% celkového 

času na úkol, přičemž tento čas není součástí časového odhadu rozsahu činnosti.  

 

4. Dodavatel předloží sumární výkaz činností ke schválení Objednateli vždy za předcházející 

kalendářní měsíc, v němž prováděl činnost dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje výkaz 

schválit, nebo vznést písemně námitky vůči jeho obsahu. Objednatel se dále zavazuje poskytnout 

Dodavateli potřebnou součinnost nezbytnou k provádění prací, včas předávat potřebné podklady a 

informovat Dodavatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění jeho povinností.  
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III. Cena a platební podmínky 
1. Cena za plnění Dodavatele byla stanovena dohodou smluvních stran na částku 1.100 Kč za 

hodinu práce + DPH. Cena bude hrazena bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené po schválení výkazu činnosti dle čl. II. 

odst. 4 této smlouvy a doručené do sídla objednatele. 

 

2. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Faktura 

je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele.  

 

3. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do 

prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli s uvedením důvodu k opravě či 

doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová 

lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. III. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má 

dodavatel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je dodavatel povinen vystavovat 

příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné 

faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem 

a takovouto fakturu dodavateli vrátit.  

 

4. V případě prodlení s úhradou vzniká Dodavateli nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 

0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

5. V případě nesplnění dohodnutého termínu pro provedení objednaných prací je objednatel 

oprávněn požadovat a dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny objednaných 

prací za každý započatý den prodlení, přičemž nárok na náhradu škody, která přesahuje smluvní 

pokutu, není dotčen.  

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Objednatel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: XXXXX 

 

2. Dodavatel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: XXXXX 

  

3. Právní vztahy založené touto smlouvou se se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

 

5. Smlouvu lze ukončit s okamžitou platností dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, a 

to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího 

po dni prokazatelného doručení druhé smluvní straně. 

 

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou 

označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

 

7. Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této 

smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

8. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou 

cestou. 

 

9. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, 

z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.   

 

11. Objednatel se zavazuje provést zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

bez zbytečného odkladu po jejím uzavření (včetně anonymizace údajů, které se v registru 

nezveřejňují). 

  

 

V Brně dne 16.1.2017      V Brně dne 2. 1. 2017 

 

 

 ________________      __________________ 

 Za objednatele         Za dodavatele 

 

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.   Bc. David Pres  

ředitel        jednatel 


