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SMLOUVA č.170606 
nájem modulu „Řízení veřejných zakázek QI“  

 

 
OR-NEXT spol. s r.o.  
Spisová značka: C.41856 vedená u rejstříkového soudu v Brně  
 
se sídlem Hlinky 40/102, Brno, PSČ 603 00 
zastoupena Ing. Petr Moravec, jednatel společnosti 
IČ 26284146 
DIČ CZ26284146 
bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú: 43-1429610287/0100 
 
(dále jen Pronajímatel) 
na straně jedné  
a 

 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Spisová značka: B.2629 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové  
 
se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03 
Zastoupena MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Rudzanem, 

místopředsedou představenstva  
IČ 27520536 
DIČ CZ27520536 
bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú: 43-6084130247/0100 
 
(dále jen Nájemce) 
na straně druhé  
 

uzavírají mezi sebou podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění tuto smlouvu: 

 

Článek I – Prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu zápisu do obchodního 
rejstříku (pokud jsou zapsány do uvedeného registru) a též aktuálnímu stavu každé smluvní strany. Smluvní strany prohlašují, 
že osoby jednající za smluvní strany jsou osoby skutečně oprávněné k jednání bez jakéhokoliv omezení daného např. i 
vnitřním předpisem jednající strany.   

2. Pronajímatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného státního 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce. 

3. Nájemce prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky nebo příslib či finanční plán dostatečných finančních prostředků 
na úhradu ceny dle této smlouvy. 

4. Pronajímatel prohlašuje, že je majitelem autorských práv softwarového modulu „Řízení veřejných zakázek QI“. 

 

 

Článek II – Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je právní úprava vztahu smluvních stran, a to nájmu softwarového modulu „Řízení veřejných zakázek 
QI“. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Pronajímatele:  

2.1. Poskytnout softwarový modul „Řízení veřejných zakázek QI“  formou pronájmu v rozsahu 30 licencí pro současně 
pracující uživatele (konkurentní licence). 
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2.2. Instalovat, implementovat softwarový modul „Řízení veřejných zakázek QI“ do prostředí NPK 

2.3. Provést zaškolení uživatelů, a to vše nejpozději ke dni spuštění modulu, tj. do 15.8.2017. 

 

3. Po ukončení doby nájmu se Nájemce rozhodne, zda bude nájem prodloužen o další období (1 rok), modul odkoupí nebo 
bude smlouva o nájmu ukončena. V případě ukončení této smlouvy bez odkupu modulu se Nájemce zavazuje nadále tento 
modul nevyužívat, přičemž veškerá data bude možné vyexportovat do software MS Excel. Pronajímatel se tímto zavazuje 
poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Nájemce se touto smlouvou zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné dle této smlouvy, jehož výši a způsob úhrady dále 
upravuje tato smlouva, dále pak poskytnout Pronajímateli součinnost potřebnou pro řádné a včasné plnění této smlouvy ze 
strany Pronajímatele 

 

Článek III – Čas, místo a způsob plnění 

1. Pronajímatel se zavazuje dodat předmět této smlouvy dle čl.II.2. k 15.8.2017, a to formou instalace a implementace do 
prostředí Nájemce. Předání předmětu nájmu bude provedeno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu 
odpovědnými osobami, vedoucími projektu, a určeným zástupcem úseku ICT.  

2. Smluvní strany se dohodly na délce nájmu do 31.7.2018.  

3. Místem nájmu a poskytnutí služeb jsou prostory Nájemce, nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Modul bude implementován do IS QI v prostředí Nájemce. 

 

 

Článek IV - Nájemné a platební podmínky 

1. Nájemné činí 460.000,- Kč bez DPH, tj. 556.600,- Kč včetně DPH (21%).  

2. Pronajímatel vystaví ke dni dodání předmětu plnění daňový doklad, na jehož základě bude uhrazeno nájemné jednorázově, 
za celou dobu nájmu. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení Nájemci. Pronajímatel se touto 
smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad, bude obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými 
právními předpisy. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, je Nájemce oprávněn fakturu vrátit. V případě 
nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. 

3. V případě ukončení smlouvy před datem uvedeným v čl. III. odst. 2. této smlouvy, se smluvní strany zavazují provést 
zúčtování uhrazeného nájemného. Nájemce je oprávněn využít nájemné uhrazené nad rámec nájemného, na které vznikl 
Pronajímateli nárok vzhledem k trvání nájemního vztahu, na úhradu plnění smluvních závazků z jiných smluvních vztahů 
mezi Nájemcem a Pronajímatelem.    

 

Článek V – Ochrana důvěrných informací 

 

1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících. 

2. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou 
vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Nájemcem Pronajímateli v souvislosti s touto Smlouvou; 

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Nájemce; 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v této smlouvě se nevztahuje na informace: 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany 
Pronajímatele,  
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d) u nichž je Pronajímatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto 
informací od Nájemce, 

e) které budou Pronajímateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez povinnosti mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž 
není ve vztahu k nim nijak vázána,  

f) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Pronajímatele a dále veškeré 
informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Nájemce či plnění této Smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany bez jejího 
souhlasu, a to v jakékoliv formě, a podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Pronajímatel je 
povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Nájemce proti odcizení nebo jinému zneužití. 

7. Pronajímatel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného 
svolení Nájemce přípustná.  

8. Pronajímatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, subdodavatelé a zaměstnanci subdodavatelů nebudou neoprávněně a mimo 
smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními údaji, se kterými přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do 
styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti, systému řízení a kontroly, které se vztahují k Nájemci. Stejně 
tak zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění 
předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy. 

9. Pronajímatel je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, které nejsou zainteresovány 
na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti. 

10. Pronajímatel, ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu Nájemce pořizovat žádné kopie dat včetně 
testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na základě plnění předmětu smlouvy. 

11. Pronajímatel je povinen dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění a v případě jeho porušení nese plnou 
odpovědnost s tím, že je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- za každé takové porušení.  

12. Pronajímatel seznámí se zněním smlouvy všechny výše uvedené osoby, které získají nebo mohou získat přístup k informacím 
Nájemce. 

13. Nájemce má právo provést kontrolu znalosti textu uvedeného v tomto bodě a rovněž má právo odmítnout přístup k 
informacím a informačním zařízením výše uvedeným osobám, které neprokáží potřebné znalosti nebo jejichž chování bude 
v rozporu s předmětem této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, aniž by to Pronajímatelem bylo považováno 
za porušení potřebné součinnosti ze strany Nájemce.“  

14. Tím není dotčeno právo Nájemce, požadovat náhradu vzniklé škody, která může zaviněním Pronajímatele nebo výše 
uvedených osob vzniknout Nájemci. 

 

Článek VI - Odpovědnost 

1. Pronajímatel odpovídá za škody, které vzniknou Nájemci porušením jeho povinností sjednaných touto smlouvou.  

2. Pronajímatel neodpovídá za škody Nájemce způsobené chybami souvisejícími s používáním jiných programů v systému, 
technologií, které Pronajímatel sám nezpracoval ani nedodal.  

 

Článek VII - Doba trvání smlouvy 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že Nájemce 
bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění v Registru smluv vedeného MV ČR. O 
uveřejnění smlouvy bude Pronajímatel informován prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo 
z Registru smluv.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv a smluvní strany berou na vědomí, 
že nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.7.2018.  

3. Tato Smlouva zaniká:        
a. písemnou dohodou smluvních stran; 
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b. výpovědí nebo 
c. odstoupením od Smlouvy v případech stanovených zákonem. 
Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou, která činí šest 
měsíců a která se počítá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
Straně. 

 

Článek VIII – Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů 
České republiky. 

2.  Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po 
jednom obdrží po podpisu smlouvy každá smluvní strana. 

3.  Tato smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.  

4.  Pokud bude jakékoliv ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost 
zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu 
s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí 
takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch. 

5. Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této smlouvy nebo žádnou jejich část bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

6. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání smluvních stran, že si smlouvu řádně přečetly, 
je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a jejich příloh, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a 
svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu této smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly 
bránit v plnění závazků dle této smlouvy, tuto smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své 
podpisy. 

 

                           V Brně dne xx.xx.2017                                                              V Pardubicích dne …………………    
 
 

Za Pronajímatele  Za Nájemce 
 
 
 
 

  

Ing. Petr Moravec  MUDr. Tomáš Gottvald 
jednatel společnosti   předseda představenstva 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                  __________________________________ 
                  Ing. Petr Rudzan   
                     místopředseda představenstva 
 


