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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen  „OZ“) a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními 

stranami: 

 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zastoupená: MUDr, Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva 

        Ing. Petrem Rudzanem, místopředsedou představenstva  

IČ: 27520536 

DIČ: CZ27520536 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č. ú. 280123725/0300 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

OR-NEXT spol. s r.o. 

Se sídlem: Hlinky 40/102, PSČ 603 00, Brno 

Zastoupená: Ing. Petr Moravec, jednatel 

IČ: 26284146 

DIČ: CZ26284146 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41856 

Bankovní spojení: KB Brno, č.ú.: 43-1429610287/0100 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ tímto uzavírají tuto smlouvu 

o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek výzvy k podání 

nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) na „SW pro 

řízení veřejných zakázek“. 

  

 

ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v dodávce 

a implementaci „SW pro řízení veřejných zakázek“ (dále též jen „Dílo“ nebo „IS“). 

Předmětem Díla podle této Smlouvy je plnění dle přílohy č.1 této smlouvy. 
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ČLÁNEK 2. 

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termínem zahájení plnění Díla je do týdne ode dne účinnosti této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet lhůtu pro plnění, tj. 60 dnů od nabytí 

účinnosti  této Smlouvy.  

3.  Místem plnění Díla je pracoviště Objednatele – Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, 

532 03 Pardubice.  

 

ČLÁNEK 3. 

CENA 

Celková cena za Dílo činí: 

780.000 ,- Kč (slovy:sedmsetosmdesáttisíc korun českých), bez daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“); 

DPH činí 163.800,- Kč (slovy:stošedesáttřitisíciosmset  korun českých); 

943.800 ,- Kč (slovy: devětsetčtyřicettřitisícosmset korun českých), včetně DPH; 

(dále jen „Cena“). Struktura ceny je uvedena v  Příloze č.5 této Smlouvy. 

1. Cena uvedená v čl. 3 odst. 1. této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a 

konečnou a Zhotovitel prohlašuje, že plně pokrývá všechny jeho náklady spojené 

s provedením Díla podle této Smlouvy. Cena uvedená v čl. čl. 3 odst. 1. této smlouvy 

zahrnuje rovněž cenu za práva k Dílu dle čl. 14 této Smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 obč. zák. 

 

 

ČLÁNEK 4. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Dílo bude předáno Objednateli nejpozději do 60 dní od nabytí účinnosti této smlouvy.  

 

2. Vyskytnou-li se během akceptačního testu jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto 

vady odstranit ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami. Objednatel není povinen 

akceptovat Dílo, ani podepsat Akceptační protokol, dokud nebudou vady odstraněny.  

 

3. Po podpisu Protokolu o výsledcích akceptačního testu s výsledkem, že IS je způsobilý 

k akceptaci, podepíší oprávněné osoby Akceptační protokol, jehož vzor je uveden v 

Příloze č. 3 tvořící nedílnou součást této Smlouvy. Pokud Objednatel do deseti (10) 

pracovních dnů ode dne předložení Akceptačního protokolu Zhotovitelem k podpisu 

tento Akceptační protokol nepotvrdí ani k němu nesdělí žádné připomínky, považuje 

se takový Akceptační protokol za schválený.  

4.             Den podpisu akceptačního protokolu je dnem řádného předání díla.  
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ČLÁNEK 5. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. Objednatel uhradí Cenu za Dílo 

na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném předání díla. Faktura musí mít 

veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem podle této Smlouvy bude mít 

splatnost třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den 

úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu 

Objednatele. 

 

3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad 

(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními 

předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s 

uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne 

běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného 

daňového dokladu (faktury) Objednateli. 

 

 

ČLÁNEK 6. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s odsouhlaseným 

harmonogramem. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou 

odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen 

upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění 

na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím 

vzniklou. 

 

2. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2589 obč. zák. sjednaly, že Zhotovitel je 

oprávněn k plnění této Smlouvy použít třetích osob jen s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. 

 

3. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či 

vzniknou při provádění Díla podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím 

Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo 

od ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli 

předat. 

 

4. Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro 

realizaci Díla Objednatelem pro jiné účely než je provedení Díla podle této Smlouvy. 

Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem 

Zhotoviteli ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy. 
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5. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při plnění povinností 

Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, zejm. k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 219 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

6. Veškerá dokumentace k Dílu musí být minimálně v elektronické podobě plně 

kompatibilní s MS Office 2010, či PDF formátem. Dokumentace musí být v českém 

jazyce. 

 

ČLÁNEK 7. 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla součinnost potřebnou 

k realizaci předmětu Smlouvy. Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, 

má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, 

po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku 

neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele.  

 

2. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné 

k provedení Díla.  

 

ČLÁNEK 8. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou. 

Záruční doba v délce 24 měsíců na Dílo počíná běžet dnem podpisu Předávacího 

(akceptačního) protokolu oprávněnými osobami uvedenými v této Smlouvě. 

 

2. Zhotovitel dále zaručuje, že Dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, 

zástavním právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely 

klidnému užívání díla Objednatelem, a že bude prosté všech právních vad. 

 

3. Nehledě na shora uvedená ustanovení této Smlouvy Objednatel podle této Smlouvy 

není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí Díla od Zhotovitele uskutečnit 

jeho prohlídku za účelem zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení 

této povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2099 až 

2112 a/nebo § 2618 o.z. nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost Zhotovitele za veškeré 

vady Díla uplatněné u Zhotovitele Objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a 

na povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit.  

 

ČLÁNEK 9. 

SANKCE 

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu díla dle této Smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny předmětu 

plnění veřejné zakázky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Celková výše 

smluvní pokuty není omezena. 
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2. V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny za Dílo bude Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

 

3. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit 

třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k 

zabezpečení těchto informací dle této Smlouvy a/nebo Zhotovitel v rozporu s čl. 10.7 

této Smlouvy poruší zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění nebo nebude respektovat práva Objednatele dle 

ustanovení čl. 10.8 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. 

 

4. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 9 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne 

doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.  

 

ČLÁNEK 10. 

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. Zhotovitel 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 objednateli. 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. 

Zhotovitel je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo 

osobám, které nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z 

nedbalosti. 

Zhotovitel, ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu 

objednatele pořizovat žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž 

získají přístup na základě plnění předmětu smlouvy. 

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 Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto 

Smlouvou; 

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

Objednatele; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako 

neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 10 se nevztahuje na 

informace: 

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany Zhotovitele,  

b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k 

dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez povinnosti 

mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

 

5. Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze a účelem plnění této Smlouvy. 

Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

 

6. Za prokázané porušení  povinností dle tohoto článku 10 Smlouvy má druhá Smluvní 

strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, v platném znění.  Za neveřejné informace se považují vždy 

veškeré osobní údaje podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 

zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených 

zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn 

zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu 

plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv 

způsobem zveřejnit. 

 

8. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu 

uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem a v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

9. Zhotovitel seznámí se zněním smlouvy všechny své zaměstnance, kteří získají nebo 

mohou získat přístup k informacím Objednatele. 
 

10. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti textu uvedeného v tomto bodě a rovněž 

má právo odmítnout přístup k informacím a informačním zařízením zaměstnancům 

zhotovitele, kteří neprokáží potřebné znalosti nebo jejichž chování bude v rozporu s 

předmětem této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, aniž by to 

zhotovitelem bylo považováno za porušení potřebné součinnosti ze strany objednatele. 
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ČLÁNEK 11. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na základě 

dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením Objednatele v souladu s tímto 

článkem. 

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je 

v prodlení s prováděním Díla po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínům 

sjednaným touto Smlouvou. 

 

3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních povinností či 

zákonných povinností, které se vztahují k provádění Díla, může požadovat, aby 

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ani v přiměřené době, Objednatel může obdobně dle ustanovení § 2593 obč. 

zák. odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele k jejímu podstatnému 

porušení. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je 

v prodlení s platbou Ceny za Dílo po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti 

příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení 

písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 

 

5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení  

o odstoupení příslušné Smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet 

vzájemně poskytnutá plnění. 

 

6. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 

ochrany důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 

povinnosti a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

 

ČLÁNEK 12. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 

následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 

Smluvních stran: 

Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 

xxxxxx 

xxxxxx 

Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou: 

                              xxxxxx 

2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této  

Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim 

k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu 

v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit 
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oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně 

bezodkladně písemně oznámit. 

 

3. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi 

Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno 

v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo 

e-mailem s použitím elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak. 

 

 

ČLÁNEK 13. 

PRÁVA K DÍLU 

1. Objednatel nabývá právo užití Díla, a to včetně dat, které tvoří součást plnění podle 

této Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví: 

(i) okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. podpisem 

Akceptačního protokolu, není-li Protokol o předání a převzetí vyhotovován; 

(ii) okamžikem zabudováním věcí do stávajících struktur Objednatele, či 

provedením prací či služeb na stávajícím vybavení Objednatele; 

(iii) okamžikem jejich zaplacení; 

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 

 

2. Nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního 

protokolu. 

 

3.  K výsledku plnění nebo jiné činnosti Zhotovitele prováděné dle této Smlouvy, který 

nebyl vytvořen výhradně pro potřeby Objednatele, ale jedná se o tzv. standardní 

počítačový program Zhotovitele nebo třetí strany, který požívá ochrany autorského 

díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Neunikátní dílo“), nabývá Objednatel dnem poskytnutí 

Neunikátního díla Zhotovitelem Objednateli k užívání nevýhradní právo užít takovéto 

Neunikátní dílo všemi způsoby dle § 12 autorského zákona a nezbytnými k naplnění 

účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva 

k Neunikátnímu Dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany s omezením na území 

České republiky (dále jen „Licence 1“). Objednatel není povinen Licenci 1 využít. 

Odměna za Licenci 1 je plně zahrnuta v ceně Díla dle čl. 3 této Smlouvy. Objednatel 

není oprávněn postoupit Licenci 1 ani udělit sublicenci třetím osobám bez předchozího 

písemného souhlasu Zhotovitele. Licence 1 je množstevně omezena, a to počtem 30 

ks. 

 

ČLÁNEK 14. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 12 této Smlouvy mohou veškeré změny a 

doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu 

změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami 

oprávněnými zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost 

uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 obč. zák. Smluvní 
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strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 

obč. zák. 

 

2.  Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 

republiky. Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to 

tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují. 

 

3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní 

strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode 

dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro 

řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky. 

 

4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 

neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem 

shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud 

z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 

uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní 

strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 

Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 

ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 

všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží 

Objednatel a jedno (1) Zhotovitel. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění v Registru smluv vedeného MV ČR. O 

uveřejnění smlouvy bude zhotovitel 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. 

 
 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1: Funkční požadavky a rozsah předmětu plnění 

Příloha č. 2: Vzor Akceptačního protokolu 

Příloha č. 3: Podrobná specifikace ceny 

 

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení 

textu této Smlouvy. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Pardubicích dne 7.3.2018 V Brně dne 20.2.2018 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

…………………………………………………………     …………………………………………………….. 
MUDr. Tomáš Gottvald           Ing. Petr Moravec  

předseda představenstva                                                             Funkce: Jednatel                                                                                        

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………                              
Ing. Petr Rudzan      

místopředseda představenstva  
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Příloha č. 1  

Funkční požadavky a rozsah předmětu plnění 

Požadovaná specifikace předmětu plnění: 

 Licence pro 30 současně pracujících uživatelů;  

 Tvorba a administrace investičního plánu;  

 Tvorba a administrace plánu veřejných zakázek;  

 Příprava a administrace veřejných zakázek včetně sledování všech procesů, aktivit a termínů 

v průběhu zadávacího řízení;  

 Průběžný monitoring a reporting plnění veřejných zakázek;  

 Ekonomické vyhodnocování veřejných zakázek, reporting a controlling;  

 Bezešvé propojení na provozovaný IS QI;  

 Nákupní smlouvy a položky smlouvy;  

 Objednávky a položky objednávek, včetně identifikace u každé položky, zda je předmětem 

veřejné zakázky a které. Nastavení společného workflow pro zveřejňování v registru smluv;  

 Faktury a dodací listy;  

 Skladové pohyby. 

 

Součást předmětu plnění: 

 

 Instalace;  

 Implementace – nastavení systému;  

 Zaškolení všech uživatelů v rozsahu minimálně 1 pracovního dne;  

 Legislativní garance s ZZVZ;  

 Roční podpora a údržba systému v souladu s platnou legislativou, zejména ZZVZ;  

 Harmonogram instalace a implementace;  

 Předání dokumentace k SW pro řízení VZ – návodů pro 20 uživatelů v listinné a elektronické 

podobě na CD, návodu k obsluze a provozu (manuálů) vše v českém jazyce, a to 1x v listinné 

podobě a 1y v elektronické podobě na CD jakož i dalších dokladů nutných k řádnému a 

nerušenému nakládání a užívaní SW pro řízení VZ;  

 Záruka na jakost dodaného SW pro řízení VZ, spočívající v tom, že dodaný SW pro řízení VZ 

bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým 

účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti při poskytnutí adekvátního 

záručního suportu dodavatelem; 
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Příloha č. 2: Vzor Akceptačního protokolu 

Vzor Akceptačního protokolu – smlouva o dílo 

 

PROJEKT  

Identifikace projektu  

Název projektu  

Zkratka  

Vedoucí projektu za 

Objednatele 
 

Zpracovatel protokolu  

Číslo protokolu  

 

PŘEDMĚT AKCEPTACE 

Smlouva / číslo popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází 

Předmět dodávky, plnění 
(podle smlouvy) 

např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní)  

Důvod akceptace např. ukončení etapy, dokončení milníku  

Forma akceptace např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace,...  

 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL 

Název  

Adresa  

IČO  

Odpovědná osoba osoba uvedená ve smlouvě 

Funkce  

ZHOTOVITEL  

Název Dle smlouvy 

Adresa   

IČO  

Odpovědná osoba  osoba uvedená ve smlouvě 

Funkce  
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SEZNAM PŘÍLOH  

Typ přílohy (manuál, 

CD,...) 
Název 

Označení 

přílohy (číslo, 

název souboru) 

Zodpovědná 

osoba (kdo je 

zodpovědný za 

přílohu) 

Doplňující informace 

1.      

2.      

3.      

 
SEZNAM ZÁVAD 

č. ZÁVADA Popis závady 
Termín 

odstranění 

Osoba, zodpovědná za odstranění 

závady 

1.     

2.     

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.  
 

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtne) 
 

Při akceptaci nebyly zjištěny závady. 
 

Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze.  

Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci. 
 

Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze.  

Tyto závady BRÁNÍ akceptaci. 

 

 
SCHVALOVACÍ TABULKA 

OBJEDNATEL Jméno a příjmení Datum Podpis 

Vedoucí projektu    

Projektový konzultant  pokud je určen   

Teamový koordinátor PK pokud je určen   

Oprávněná osoba uvedená 

ve smlouvě 
např. Člen vedení    

 

ZHOTOVITEL Jméno a příjmení Datum Podpis 

Vedoucí projektového týmu 

zhotovitele 
   

Oprávněná osoba uvedená 

ve smlouvě 
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Příloha č. 3: Podrobná specifikace ceny 

 

 

 
Nabídková 

cena v Kč bez 
DPH 

DPH v Kč 
Nabídková cena 
v Kč včetně DPH 

SW pro řízení VZ včetně všech požadovaných 
funkcionalit a 30 kusů licencí 

250.000,- 52.500,- 302.500,- 

Implementační projekt (implementační analýza, 
návrh řešení a postupu implementace SW pro 
řízení VZ 

60.000,- 12.600,- 72.600,- 

Instalace a implementace 300.000,- 63.000,- 363.000,- 

Proškolení personálu – administrátorů a klíčových 
uživatelů celkem 30 

30.000,- 6.300,- 36.300,- 

Podpora a údržba systému - suport SW pro řízení 
VZ na dobu 2 roků od uvedení SW pro řízení VZ  
do ostrého provozu  

140.000,- 29.400,- 169.400,- 

Celková nabídková cena: 780.000,- 163.800,- 943.800,- 

 
 

Položky 
Nabídková 

cena v Kč bez 
DPH 

DPH v Kč 
Nabídková cena 
v Kč včetně DPH 

Podporu a údržbu systému – support SW pro 
řízení VZ za dobu 1 roku 

70.000,- 14.700,- 84.700,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


