
Smluvní strany: 
 

 
Obchodní firma: ANETE spol. s r.o. 
Sídlo: Brno, Okružní 29a, PSČ 638 00 
Identifikační číslo / DIČ: 469 70 126 / CZ46970126 
Statutární orgán: Ing. Tomáš Hájek, jednatel 
Peněžní ústav xxx 
Číslo účtu: xxx 
Registrace:   obchodní rejstřík, vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 7172 

 
(v dalším textu jen „Pronajímatel“)  
 na straně  j e d n é  
 
a 
 
Obchodní firma: Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

Identifikační číslo / DIČ: 27660532 / CZ27660532 

Statutární orgán: Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva 

Registrace:   Zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4416 

 
(v dalším textu jen „Nájemce“)  
 na straně  d r u h é  
 
(Pronajímatel a Nájemce společně v dalším textu rovněž jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 
 
 
uzavírají na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních a v souladu 
s  ustanovením § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník, v platném znění (v dalším 
textu jen „občanský zákoník“) 
 
 

tento 
 

2. D O D A T E K  S M L O U V Y  
O PRONÁJMU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DAT 

Z 20.9.2018 
(v dalším textu jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) 

                                                                                                                  

 
 
 

Článek I. 
Účel dodatku smlouvy 

 

 Účelem tohoto dodatku je:  

 rozšíření licencí o SW modul – svátky v systému za cenu 192,00 Kč bez DPH měsíčně od 1.5.2020 

 

 



 - 2 - 

 

Mění se článek X, bod 1 smlouvy 
 

Oddíl C. 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
 

Článek X. 
Cenové ujednání 

 
(1) Smluvní strany se dohodly, že Nájemce bude hradit Pronajímateli za užívání Předmětu nájmu, ve 

které je i zahrnuta cena za Služby, úplatu, sjednanou ve výši :  

 

13.835,00 Kč ( slovy: třinácttisícosmsettřicetpět korun českých) bez DPH měsíčně;  
 

(Původní cena 13.643,00 Kč + 192,00 Kč) 
 
 
 
 

 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
(1) Všechny ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 
(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) shodných stejnopisech, každý s platností originálu, 

přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.  
 
(3)  Smluvní strany výslovně prohlašují, že:  

a. tento dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, po vzájemném předchozím souhlasném 
projednání, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále 
potvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí;  

b. jejich svéprávnost uzavřít tento dodatek, jakož i svéprávnost ke všem souvisejícím 
právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena. 

 
(4)    Na důkaz pravosti, platnosti a účinnosti tohoto dodatku opatřují smluvní strany tento dodatek 

pod jejím textem svými vlastnoručními podpisy, resp. oprávněným zástupcem, který garantuje, že 
je bez dalšího oprávněn za tuto smluvní stranu jednat a tento dodatek platně uzavřít. 

 
 
 

V Brně, dne 21.4.2020 
 

V Kroměříži, dne 30.4. 2020 
 
 

Pronajímatel: Nájemce: 
  
  

 
 



Smluvní strany: 
 

 
Obchodní firma: ANETE spol. s r.o. 
Sídlo: Brno, Okružní 29a, PSČ 638 00 
Identifikační číslo / DIČ: 469 70 126 / CZ46970126 
Statutární orgán: Ing. Tomáš Hájek, jednatel 
Peněžní ústav xxx 
Číslo účtu: xxx 
Registrace:   obchodní rejstřík, vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 7172 

 
(v dalším textu jen „Pronajímatel“)  
 na straně  j e d n é  
 
a 
 
Obchodní firma: Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

Identifikační číslo / DIČ: 27660532 / CZ27660532 

Statutární orgán: Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva 

Registrace:   Zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4416 

 
(v dalším textu jen „Nájemce“)  
 na straně  d r u h é  
 
(Pronajímatel a Nájemce společně v dalším textu rovněž jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 
 
 
uzavírají na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních a v souladu 
s  ustanovením § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník, v platném znění (v dalším 
textu jen „občanský zákoník“) 
 
 

tento 
 

3. D O D A T E K  S M L O U V Y  
O PRONÁJMU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DAT 

Z 20.9.2018 
(v dalším textu jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) 

                                                                                                                  

 
 
 

Článek I. 
Účel dodatku smlouvy 

 

 Účelem tohoto dodatku je:  

 rozšíření licencí Intranet/Internet o 400 osob (strávníků) na celkových 800 za cenu 999,90 Kč bez 
DPH měsíčně od 1.10.2020 
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Mění se článek X, bod 1 smlouvy 

 
Oddíl C. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Článek X. 
Cenové ujednání 

 
(1) Smluvní strany se dohodly, že Nájemce bude hradit Pronajímateli za užívání Předmětu nájmu, ve 

které je i zahrnuta cena za Služby, úplatu, sjednanou ve výši :  

 

15.024,90 Kč ( slovy: patnácttisícdvacetčtyři korun českých a devadesát haléřů) bez DPH měsíčně;  
 

(Původní cena se zahrnutím inflace 14.025,00 Kč + 999,90 Kč) 
 
 
 
 

 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
(1) Všechny ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 
(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) shodných stejnopisech, každý s platností originálu, 

přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.  
 
(3)  Smluvní strany výslovně prohlašují, že:  

a. tento dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, po vzájemném předchozím souhlasném 
projednání, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále 
potvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí;  

b. jejich svéprávnost uzavřít tento dodatek, jakož i svéprávnost ke všem souvisejícím 
právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena. 

 
(4)    Na důkaz pravosti, platnosti a účinnosti tohoto dodatku opatřují smluvní strany tento dodatek 

pod jejím textem svými vlastnoručními podpisy, resp. oprávněným zástupcem, který garantuje, že 
je bez dalšího oprávněn za tuto smluvní stranu jednat a tento dodatek platně uzavřít. 

 
 
 

V Brně, dne 22.9.2020 
 

V Kroměříži, dne 25.9.2020 
 
 

Pronajímatel: Nájemce: 
  
  

 
 



Smluvní strany: 
 

 
Obchodní firma: ANETE spol. s r.o. 
Sídlo: Brno, Okružní 29a, PSČ 638 00 
Identifikační číslo / DIČ: 469 70 126 / CZ46970126 
Statutární orgán: Ing. Tomáš Hájek, jednatel 
Peněžní ústav xxx 
Číslo účtu: xxx 
Registrace:   obchodní rejstřík, vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 7172 

 
(v dalším textu jen „Pronajímatel“)  
 na straně  j e d n é  
 
a 
 
Obchodní firma: Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

Identifikační číslo / DIČ: 27660532 / CZ27660532 

Statutární orgán: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva 
Registrace:   Zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4416 

 
(v dalším textu jen „Nájemce“)  
 na straně  d r u h é  
 
(Pronajímatel a Nájemce společně v dalším textu rovněž jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 
 
 
uzavírají na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních a v souladu 
s  ustanovením § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník, v platném znění (v dalším 
textu jen „občanský zákoník“) 
 
 

tento 
 

4. D O D A T E K  S M L O U V Y  
O PRONÁJMU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DAT 

Z 20.9.2018 
(v dalším textu jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) 

                                                                                                                  

 
 
 

Článek I. 
Účel dodatku smlouvy 

 

 Účelem tohoto dodatku je:  

 rozšíření licencí pro strávníky (klienty) z 600 osob (strávníků) na celkových 1200 za cenu 
1.696,50 Kč bez DPH měsíčně od 1.3.2021 
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Mění se článek X, bod 1 smlouvy 

 
Oddíl C. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Článek X. 
Cenové ujednání 

 
(1) Smluvní strany se dohodly, že Nájemce bude hradit Pronajímateli za užívání Předmětu nájmu, ve 

které je i zahrnuta cena za Služby, úplatu, sjednanou ve výši :  

 

16.721,40 Kč ( slovy: šestnácttisícsedmsetdvacetjedna korun českých a čtyřice haléřů) bez DPH 
měsíčně;  

 

(Původní cena 15.024,90 Kč + 1.696,50 Kč = 16.721,40 Kč) 
 
 
 
 

 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
(1) Všechny ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 
(2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) shodných stejnopisech, každý s platností originálu, 

přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.  
 
(3)  Smluvní strany výslovně prohlašují, že:  

a. tento dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, po vzájemném předchozím souhlasném 
projednání, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále 
potvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí;  

b. jejich svéprávnost uzavřít tento dodatek, jakož i svéprávnost ke všem souvisejícím 
právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena. 

 
(4)    Na důkaz pravosti, platnosti a účinnosti tohoto dodatku opatřují smluvní strany tento dodatek 

pod jejím textem svými vlastnoručními podpisy, resp. oprávněným zástupcem, který garantuje, že 
je bez dalšího oprávněn za tuto smluvní stranu jednat a tento dodatek platně uzavřít. 

 
 
 

V Brně, dne 8.2.2021 
 

V Kroměříži, dne 19. 2. 2021 
 
 

Pronajímatel: Nájemce: 
  
  

 
 



Kromě říŽská nemocn a.s.
EYldence smluľ

TEcH:Stľany

FaRMIS s.r.o.
Machovcova 284,5O0 04 Hľadec Kľálové, IČo: 2528308l
zástupce: pan Milan Boudek' ředitel
ťrľma je zapsána v obchodním rejstříku' vedeného KS v Hľadci Kľálové' C 1279l
dále jen poskytovatel licence,

a

Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčkova 660l69,Kľoměříž, IČ: 27 660532
pľovozovrra: Ústavní lékárna

dále jen nabyvatel licence,

uzavlrají dnešního dne následujíeí

DODATEK č. 5ĺ2019lt2 KLICENCNI SMLOUVE
ć,.29014

Čtánek I.
Předmět smlouvy

1' Předmětem smlouvy je posĘtnutí uŽívacích pľáv k programu, dokumentaci a ostatním částem
progľamového produktu FaRMIS2' pokud jsou autorsĘím dílem ve smyslu ustanovení $ 2 ođst. 2
Autoľského zákonač. l2ll2000 Sb.

2. Věcně je pŤeđmět smlouvy uľčen takto:

pľogram FaRMIS2 pľo l počítač a lícence k jeho užívání pľo l počítač

Celkový počet licencĺ progľamu FaRMIS2 , kteľé je lékárna oprávněna uźívat _ 12

3. Předmět smlouvy podle předchozĺho odstavc e 2 je blĹže specifikován na faktuře, která je jako
přĺloha tr. nedĺlnou součástí této smlouvy.

Článek II.
Závěrećná ustanovení

1. Jakékoliv změny a doplňĘ této smlouvy jsou moŽné jen formou písemného, oboustranně
potvľzeného dodatku'

2' Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, znichž.každástranaobđrŽí
po 1 exempláři.

V Hľadci Kľálové ďne7.6.2019 V Vro ^źv\źł 75 20'19



Kroměřížská nemocnice a.s. 
Havlíčkova 660/ 69
767 01 Kroměříž

DIČ/IČO 27660532

Číslo cenové nabídky 
a číslo zákazníka

Licence nejsou "plovoucí", ale jsou vázány na celkový počet pracovních stanic tj. "licence na zařízení".

 % DPH

21

    

Inpharmex, spol. s.r.o. Armády 2793/26, Stodůlky, 155 00 Praha 5          

Vážený obchodní partnere,                                                                                                                                          
na základě Vaší poptávky a registrace si Vám dovolujeme zaslat následující cenovou nabídku.

Nabídka licencí a aktualizací Počet
Celková cena bez DPH / Celkový počet 

licencí / rok

3 Počet licencí pro intranet 100

46 000,00 Kč

723 Počet licencí pro samostatné PC 0

Počet licencí poskytnutých jako bonus 250

Počet licencí pro mobilní telefon (Android) 0

Celkový počet licencí 350

Frekvence aktualizací 12x ročně

Fakturace   /  čtvrtletní faktura ve výši 4x ročně 11 500,00 Kč

*přidělení/rozdělení klíčů jednotlivým serverům bude nastaveno podle požadavků a hdw nastavení zákazníka

Základ Výše DPH Celkem s DPH

46 000,00 Kč 9 660,00 Kč 55 660,00 Kč

Nabídka bez DPH celkem: 46 000,00 Kč

Nabídka s DPH celkem: 55 660,00 Kč

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.

Současně Vám sdělujeme, že s ohledem na změnu podmínek poskytování naší služby dochází také k úpravě smluvních ujednání a to tak, že obdržíte nabídku 
poskytování nové formy naší služby a její akceptací dojde k novaci příslušných ustanovení našich smluvních ujednání a to bez nutnosti uzavírat novou smlouvu 
nebo její dodatek. Následně pak budou platit již takto odsouhlasená novelizovaná ujednání poskytování naší služby a to včetně nových obchodních podmínek, 
aktualizovaných na našich webových stránkách.  

Datum: 25.3.2020
Platnost: 31.3.2020



DODATEK č. 1 ke Smlouvě (o rozšíření Mikro-verze AISLP) ze dne 2.9.2014 

 

INPHARMEX, spol. s r.o.            

IČ:    60491566 

DIČ:    CZ60491566 

se sídlem:  Armády 2793/26, 155 00 Praha 5 

zastoupen:   Ing. Vladimírem Chmelou, jednatelem 

(dále jen „Dodavatel“) 

a  

Kroměřížská nemocnice a.s. 

IČ:    27660532 

DIČ:    CZ27660532 

se sídlem:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 

zastoupen:   Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsedou představenstva 

(dále jen „Odběratel“)  

Preambule 

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu (o rozšíření Mikro-verze AISLP). S ohledem na to, 

že Dodavatel mění technické parametry poskytované služby se smluvní strany dohodly na 

Dodatku č. 1 tohoto znění:  

 

I. 

Dodavatel se zavazuje poskytovat program AISLP dle Odběratelem odsouhlasené nabídky 

licencí a aktualizací, která tvoří Přílohu 1. k tomuto Dodatku a která stanoví počet licencí, 

aktualizaci programu a další podmínky poskytování služby.  

 

II. 

V ostatním zůstává Smlouva o poskytování služby AISLP beze změny.  

 

III. 

Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že tento dodatek ve smyslu § 6 odst. 1 zákona 

o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní Odběratel a to bez zbytečného 

odkladu po uzavření dodatku. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v 

elektronické podobě konečné znění tohoto dodatku určené k podpisu včetně původní smlouvy 

a jejích dodatků. V případě, že dodatek Odběratel společně s původní smlouvou neuveřejní 

ani do 15 pracovních dnů od jeho podpisu, je Dodavatel oprávněn uveřejnit tento dodatek. 

Smluvní strany uvádí, že tento dodatek ani původní smlouva neobsahují žádné údaje týkající 

se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při 

uveřejnění vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním dodatku a původní smlouvy a 

jejích dodatků v plném rozsahu souhlasí. 

 

 

V Praze, dne 30. 9. 2020    V Kroměříži dne 25. 9. 2020 

 

 

………………………………   ……………………………. 

 Dodavatel       Odběratel 

Ing. Vladimír Chmela,         Ing. Petr Liškář, MBA,  

 Jednatel      místopředseda představenstva 

 

 

Příloha: Nabídka licencí a aktualizací 
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DODATEK č. 3 / 2020 k obchodní smlouvě č. P/0906065 
o aktualizaci licence programového systému PERM 3  

 
(dále jen dodatek) 

 
mezi: 

 

Název a sídlo: 

Kroměřížská nemocnice a.s.  

Havlíčkova 660/69        

PSČ 767 01, Kroměříž 

Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci): 

Datum vzniku a zápisu: 

22. září 2005 
Spisová značka: 
B 4416 vedená u Krajského soudu v Brně 

Statutární zástupce: 
Ing. Petr Liškář 

místopředseda představenstva 

IČ: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

 
(dále jen odběratel) 

a 
 

Název a sídlo: 
Kvasar, spol. s r.o. 

K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, P.O.BOX 141 

Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci): 
C 907 vedená u Krajského soudu v Brně 

Den zápisu 28. 3. 1991 

Statutární zástupce: Vítězslav Vicherek, jednatel 

IČ: 005 69 135 

DIČ: CZ 005 69 135 

 
(dále jen dodavatel) 

 
(společně „smluvní strany“) 

 

1. Předmět dodatku 

Změna parametrů časově a územně neomezené nevýhradní licence personálního a mzdového 
systému PERM 3 na verzi do 1300 osobních čísel, 1 databáze, 17 uživatelských přístupů.    

2. Cenová a platební ujednání 

Dodavatel se dohodl s odběratelem na následujících cenách za rozšíření licence systému:   

a) Jednorázový doplatek ceny licence PERM 3  
(navýšení  + 100 osobních čísel) 

30.000 Kč 

b) úprava ceny pololetní „Technické podpory“ PERM 3 (+ 13.000,- Kč),  
první platba zvýšené ceny od 1. pololetí - února 2021. 

56.500,- Kč  

K uvedeným cenám bude účtována DPH dle aktuálně platného zákona o DPH.   
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Dohodnutou částku dle bodu a) uhradí odběratel na základě faktury vystavené dodavatelem nejpozději 
do 15 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Splatnost faktury bude 30 dnů od jejího 
doručení odběrateli.     

3. Závěrečná ustanovení  

a) Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  
po jednom vyhotovení.   

b) Odběratel se stává oprávněným uživatelem rozšířené verze systému v momentě úhrady 
dohodnuté ceny dle Čl. 2, bodu a). 

c) Dodavatel bere na vědomí, že odběratel uveřejní tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv, 
dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

d) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího 
uveřejnění v Registru smluv.  

e) Ostatní ujednání předmětné smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.   
 
 
 
 
 
 
Za dodavatele: 
 
 
 
Datum:   6.11.2020 ......................................................... 
 Vítězslav Vicherek, jednatel 
 
 
 
Za odběratele: 
 
 
Datum: 13. 11. 2020 ......................................................... 

      Ing. Petr Liškář, místopředseda představenstva 
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Dodatek 5 

ke smlouvě o dílo ze dne 8. dubna 2015 

 
Smluvní strany 
 
Kroměřížská nemocnice a.s.  
zastoupená: MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva 
zapsaná u obchodní rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 
jako objednatel  
 
a 
 
SoPHIS a.s. 
zastoupená: Ing. Radkem Uchytilem, Ph.D. 
sídlo: Malostranská 36, Brno 62500 
zapsaná u OR v Brně dne 6.12.2002 v oddíle B, vložce č. 3831 
bank. spojení: xxx 
IČO: 26305879 DIČ: CZ26305879 
jako zhotovitel 
 
uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2015: 

 

Smlouva se upravuje takto: 

1) Software, pro který bude zhotovitel poskytovat objednateli údržbu, se rozšiřuje o tyto moduly IS DoctIS: 

 

 Operační sály, 

 Centrální sterilizace. 

 

2) Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu výše uvedených modulů od 1.1.2022. Cena za tento servis pro 
oba dodatečné moduly dohromady je stanovena paušální roční částkou ve výši 97 500 Kč (bez DPH), 
fakturovaných k prvnímu dni udržovaného roku a splatná do 14 dnů. 

3) Ustanovení čl. VII smlouvy – odpovědnost za vady a záruka se v plném rozsahu vztahuje i na poskytnutí 
modulů uvedených v bodě 1 tohoto dodatku. 

4) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněné. 

5) Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je i příloha č. 1 – Technická specifikace software DoctIS. 

 
 V Brně dne 1.11.2021    V Kroměříži dne 3.11.2021  
 
 
 

 
 

...........................................................  ........................................................... 
  zhotovitel      objednatel 
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Příloha č. 1: Technická specifikace software Doctis® 

Podrobnější popis modulů 

 

Operační sály 
 

 plán operací, rezervace operačních sálů, objednávání pacientů, 

 evidence akutních operací, 

 snímání rozhodných časů operace, 

 pořizování nákladů na operaci snímáním čárových kódů na PDA nebo v PC, 

 náklady na pacienty a akce, které se v systému evidují: 
o léky, 
o materiál (SZM,MTZ), 
o konsignace, 
o sterilizovaný materiál, 
o praní prádla, 
o čas personálu, 
o použité přístroje, 
o provoz sálu (režie). 

 kontrola WHS, 

 tvorba perioperačního protokolu, 

 tvorba žádanky na centrální sterilizaci, 

 sestavy pro vyhodnocení provozu. 
 
 

Centrální sterilizace 
 elektronické objednávky sterilizace, 

 podpora procesů centrální sterilizace 
o dekontaminace, 
o příjem, 
o setování, 
o sterilizace, 
o kontrola, 
o výdej, 

 tvorba sterilizační knihy, 

 podpora logistiky sterilizovaného materiálu, 

 elektronické setovací knihy, 

 podpora technologie datamatrix, 

 napojení na sterilizátory ze strany SoPHIS, 

 možnost ovládání aplikace prostřednictvím dotykového monitoru, 

 stanovení a přeúčtování nákladů sterilizace, 

 přehledy pro vyhodnocení provozu centrální sterilizace. 
 
 

Technické podmínky 
 

 V případě, že se ve vnitřní síti (intranetu) používá nějaký mechanismus cacheování, musí být obsluhou (IT 
oddělení) nastaven tak, aby neukládal (necacheoval) stránky vystavované aplikací. 

 
 
 
 V Brně dne 1.11.2021     V Kroměříži dne 3.11.2021  
 

 
 
 

...........................................................  ........................................................... 
  zhotovitel      objednatel 

 
 



 

 
 

 Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

spojovatelka 

(+420) 573 322 111 

info@nem-km.cz 

www.nem-km.cz 

IČ: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

Dohoda o narovnání 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:  

 

Smluvní strany        
Dodavatel:   ANETE spol. s r.o. 
Sídlem:   Okružní 834/29a, Lesná, 638 00 Brno 
IČO:    469 70 126 
DIČ:    CZ46970126 
zapsána   v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7172 
Zastoupena:   Ing. Tomášem Hájkem, jednatelem 
 
 
Objednatel:   Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlem:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž    
IČO:    27660532    
DIČ:    CZ27660532  
zapsána   v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
Zastoupena:   MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva  

   

     
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 
I.1. Objednatel na základě předchozí vzájemné komunikace s Dodavatelem objednal 

prostřednictvím svého objednávkového systému (e-mailem) u Dodavatele Integraci systému 
Kredit na nový ERP systém QI Objednatele (dále jen „Smlouva“). 
 

I.2. Dodavatel se Smlouvou souhlasil (objednávku akceptoval) a požadované plnění dodal, což 
si smluvní strany vzájemně potvrdily i na předávacím protokolu č. PP21R05003 (dále jen 
„Protokol“). 
 

I.3. Dodatečně však bylo Objednatelem zjištěno, že Smlouva nebyla uveřejněna v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), 
přičemž v této souvislosti dle § 7 odst. 1 zákon o registru smluv došlo ke zrušení Smlouvy 
od počátku. 
 

I.4. S ohledem na uvedené jsou tak vzájemná plnění poskytnutá na základě Smlouvy 
bezdůvodným obohacením. Smluvní strany mají však zájem touto dohodou o narovnání 
vypořádat předmětné bezdůvodné obohacení, jakož i všechna vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy, resp. napravit vzniklý stav. 

 
 

Článek II. 
Předmět dohody 

 
II.1. Objednatel svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že veškerá dosavadní plnění 

ze strany Dodavatele ze zrušené Smlouvy byla předána a předmět Smlouvy byl splněn, což 
je mimo jiné potvrzeno i Protokolem. 
 

II.2. Objednatel dále činí nesporným, že Dodavatel je oprávněn vyúčtovat dle Smlouvy 
sjednanou cenu za poskytnuté plnění ve výši 132.334,- Kč bez DPH, přičemž tak Dodavatel 
již i učinil fakturou – daňovým dokladem č. 5052105004 (dále jen „Faktura“). 
 

II.3. Smluvní strany tak podpisem této dohody narovnávají vzniklý stav a veškerá dosavadní 
plnění, jak jsou tato shora popsána, považují za platná a nesporná. 



 

 
 

 Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

spojovatelka 

(+420) 573 322 111 

info@nem-km.cz 

www.nem-km.cz 

IČ: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

 
II.4. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že 

a. Objednatel uveřejnění tuto dohodu, včetně Smlouvy, dle zákona o registru smluv bez 
zbytečného odkladu po podpisu této dohody oběma smluvními stranami, 

b. ujednání ve Smlouvě budou uveřejněním této dohody v registru smluv považována 
za platná, tzn. vzájemně ujednaná a i nadále vymahatelná, 

c. splatnost Faktury bude prodloužena (bez vzniku nároku Dodavatele na jakýkoli úrok 
z prodlení či jakoukoli jinou náhradu škody či jinou sankci) tak, že nově bude faktura 
– daňový doklad splatný nejpozději do 5-ti dní od uveřejnění této dohody v registru 
smluv. 

 
II.5. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993  

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené 
Smlouvy plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat 
jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
III.1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila  

se na úkor druhé smluvní strany. 
 

III.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 
 

III.3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 
 

III.4. Smluvní strany jsou povinny si i nadále poskytovat nezbytnou součinnost v souvislosti 
s uvedením vzniklého stavu, tak jak je popsán v článku I této dohody, do řádného stavu. 
 

III.5. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato 
dohoda je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  
 

 

V Brně dne 9. 6. 2021       V Kroměříži dne 10. 6. 2021                      

 

 
          .…………………….. …………………….. 
 ANETE spol. s r.o. Kroměřížská nemocnice a.s.   
 Ing. Tomáš Hájek MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA  
 jednatel předseda představenstva 
 



16. 6. 2021 SoPHIS a.s.

172.16.0.43/doctis/lib/aspx/Doctis1.aspx 1/1

    D O D A V A T E L S K Á     O B J E D N Á V K A Číslo:    DO36050KM    
    200010 - Ředitelství nemocnice
IČO odběratele: 27660532 
DIČ odběratele: CZ27660532 

Dodavatelská adresa:
200010 - Ředitelství nemocnice 
Kroměřížská nemocnice a.s. 
Havlíčkova 660/69 

767 01 Kroměříž 

Objednává: 200010 - Ředitelství nemocnice 

IČO dodavatele: 46970126 
DIČ dodavatele: CZ46970126 

Adresa: ANETE spol. s.r.o. 
Okružní 29a 

63800  Brno  

Telefon:  
Fax:  

Datum vystavení: 30.10.2020 Vyřizuje:

Datum dodání: 03.11.2020 Kontakt:

Poznámka:

Objednávané položky:

ID Položka Katalog.č. Množ. Jedn. Cena bez
DPH/j.

Celkem bez
DPH Celkem s DPH

 1 #IROP 28 Integrace Kredit na ERP systém QI -
požadavek 49114   1   132 334,00  132 334,00  160 124,14

 Celkem:       132 334,00  160 124,14



 

 
 

 Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

spojovatelka 

(+420) 573 322 111 

info@nem-km.cz 

www.nem-km.cz 

IČ: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

Dohoda o narovnání 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:  

 

Smluvní strany        
Dodavatel:  FaRMIS s.r.o. 
Sídlem:   Machovcova 284/13, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 
IČO:    252 83 081 
DIČ:    CZ25283081 
zapsána  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 12791 
Zastoupena:   Ing. Jiřím Holcem, jednatelem 
 
 
Objednatel:   Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlem:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž    
IČO:    27660532    
DIČ:    CZ27660532  
zapsána   v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
Zastoupena:   MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva  

   

     
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 
I.1. Na základě dodavatelské objednávky č. DO34885KM ze dne 14. 9. 2020 poptal Objednatel 

u Dodavatele rozšíření počtu licencí pro program FaRMIS, který užívá na základě Licenční 
smlouvy č. 29014 ze dne 16. 4. 2009 (dále jen „Objednávka“). 
  

I.2. Dodavatel s Objednávkou souhlasil a počet licencí rozšířil. Celkový počet licencí programu 
FaRMIS, který je Objednatel v lékárně oprávněn užívat, se tak zvýšil na celkem 14. 
 

I.3. Nyní, dodatečně, však bylo zjištěno, že Objednávka nebyla chybou administrativní 
uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv“), přičemž v této souvislosti dle § 7 odst. 1 zákon o registru smluv došlo 
ke zrušení Objednávky od počátku. 
 

I.4. S ohledem na uvedené jsou tak vzájemná plnění poskytnutá na základě Objednávky 
bezdůvodným obohacením. Smluvní strany mají však zájem touto dohodou o narovnání 
vypořádat předmětné bezdůvodné obohacení, jakož i všechna vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající z Objednávky, a napravit vzniklý stav na místo vydávání si předmětu 
bezdůvodného obohacení. 

 
 

Článek II. 
Předmět dohody 

 
II.1. Smluvní strany podpisem této dohody narovnávají vzniklý stav a veškerá dosavadní plnění, 

jak jsou tato shora popsána, považují za platná a nesporná, stejně tak i veškerá ujednání 
uvedená v Objednávce, přičemž se současně dohodly a činí nespornou skutečnost, že 
Objednávku považují za dodatek č. 6 Licenční smlouvy č. 29014 ze dne 16. 4. 2009. 
 

II.2. Objednatel uveřejní tuto dohodu, včetně Objednávky, která je nedílnou součástí a přílohou 
č. 1 této dohody o narovnání, dle zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu 
po podpisu této dohody oběma smluvními stranami. Ujednání v Objednávce budou 
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uveřejněním této dohody v registru smluv považována za platná, tzn. vzájemně ujednaná a i 
nadále vymahatelná. 
 

II.3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené 
Objednávky plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat 
jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené Objednávky. 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
III.1. Každá ze smluvních stran jednotlivě prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila  

se na úkor druhé smluvní strany. 
 

III.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 
 

III.3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 
 

III.4. Smluvní strany jsou povinny si i nadále poskytovat nezbytnou součinnost v souvislosti 
s uvedením vzniklého stavu, tak jak je popsán v článku I této dohody, do řádného stavu. 
 

III.5. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato 
dohoda je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

 
Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – dodavatelská objednávka ze dne14. 9. 2020 

 

V ___________ dne       V Kroměříži dne  

 

 
          .…………………….. …………………….. 
 FaRMIS s.r.o. Kroměřížská nemocnice a.s.   
 Ing. Jiří Holec MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA  
 jednatel společnosti předseda představenstva 
 

 

 



    D O D A V A T E L S K Á     O B J E D N Á V K A Číslo:    DO34885KM    
    200018 - Sklad IT
IČO odběratele: 27660532 
DIČ odběratele: CZ27660532 

Dodavatelská adresa:
200018 - Sklad IT 
Kroměřížská nemocnice a.s. 
Havlíčkova 660/69 

767 01 Kroměříž 

Objednává: 200018 - Sklad IT 

IČO dodavatele: 25283081 
DIČ dodavatele: CZ25283081 

Adresa: FaRMIS s.r.o. 
Machovcova 284  

500 04  Hradec Králové  

Telefon:  
Fax:  

Datum vystavení: 14.09.2020 Vyřizuje:  
Datum dodání: 16.09.2020 Kontakt:

Poznámka:

Objednávané položky:

ID Položka Katalog.č. Množ. Jedn. Cena bez
DPH/j. Celkem bez DPH Celkem s DPH

 1 #licence FaRMIS pro ústavní lékárnu   2  

 Celkem:       10 000,00  12 100,00

Strana 1 z 1 DoctIS : © SoPHIS, a.s. : 14.09.2020 14:49:54 : Ing. Večerka Radek



 

 
 

 Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

spojovatelka 

(+420) 573 322 111 

info@nem-km.cz 

www.nem-km.cz 

IČ: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

Dohoda o narovnání 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:  

 

Smluvní strany        
Zhotovitel:  FaRMIS s.r.o. 
Sídlem:   Machovcova 284/13, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 
IČO:    252 83 081 
DIČ:    CZ25283081 
zapsána  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 12791 
Zastoupena:   Ing. Jiřím Holcem, jednatelem 
 
 
Objednatel:   Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlem:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž    
IČO:    27660532    
DIČ:    CZ27660532  
zapsána   v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
Zastoupena:   MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva  

   

     
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 
I.1. Na základě předchozí domluvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem předložil Zhotovitel dne 

8. 10. 2020 nabídku na implementaci požadovaných změn ve FaRMIS2 týkající se integrace 
na nové systémy Objednatele FaMa+ a QI. Tuto nabídku Objednatel dne 20. 10. 2020 přijal 
a došlo tak k uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“). 
 

I.2. K dodání požadovaného plnění dle Smlouvy došlo ke dni 30. 6. 2021. 
 

I.3. Nyní, dodatečně, však bylo zjištěno, že Smlouva (nabídka a její akceptace) nebyla 
uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv“), přičemž v této souvislosti dle § 7 odst. 1 zákon o registru smluv došlo 
ke zrušení Smlouvy od počátku. 
 

I.4. S ohledem na uvedené jsou tak vzájemná plnění poskytnutá na základě Smlouvy 
bezdůvodným obohacením. Smluvní strany mají však zájem touto dohodou o narovnání 
vypořádat předmětné bezdůvodné obohacení, jakož i všechna vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy, a napravit vzniklý stav na místo vydávání si předmětu 
bezdůvodného obohacení. 

 
 

Článek II. 
Předmět dohody 

 
II.1. Smluvní strany podpisem této dohody narovnávají vzniklý stav a veškerá dosavadní plnění, 

jak jsou tato shora popsána, považují za platná a nesporná, stejně tak i veškerá ujednání 
uvedená ve Smlouvě (nabídce a akceptaci), mimo jiné i sjednanou cenu za dodané plnění 
ve výši 148.500,- Kč bez DPH pro Objednatele, když celková cena za plnění byla rozdělena 
mezi Objednatele a další subjekt, kterému bylo navržené řešení taktéž dodáváno. 
 

II.2. Objednatel uveřejnění tuto dohodu, včetně nabídky, která je nedílnou součástí a přílohou 
č. 1 této dohody o narovnání, dle zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu 
po podpisu této dohody oběma smluvními stranami. Ujednání ve Smlouvě budou 
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uveřejněním této dohody v registru smluv považována za platná, tzn. vzájemně ujednaná a i 
nadále vymahatelná. 
 

II.3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené 
Smlouvy plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat 
jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
III.1. Každá ze smluvních stran jednotlivě prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila  

se na úkor druhé smluvní strany. 
 

III.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 
 

III.3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 
 

III.4. Smluvní strany jsou povinny si i nadále poskytovat nezbytnou součinnost v souvislosti 
s uvedením vzniklého stavu, tak jak je popsán v článku I této dohody, do řádného stavu. 
 

III.5. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato 
dohoda je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

 
Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – nabídka ze dne 8. 10. 2020 

 

V ___________ dne 3. 9. 2021       V Kroměříži dne 3. 9. 2021  

 

 
          .…………………….. …………………….. 
 FaRMIS s.r.o. Kroměřížská nemocnice a.s.   
 Ing. Jiří Holec MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA  
 jednatel společnosti předseda představenstva 
 

 



Předmět: RE: Objednávka implementace integrace FaMa+ a QI s FaRMIS2 pro
Uherskohradišťskou nemocnici

Od: "Jiří Holec" <jiri.holec@farmis.cz>
Odesláno: 20.10.2020 19:59:56
Komu: "'PharmDr. Filip Ovesný'" <filip.ovesny@nem-km.cz>; 

Kopie:

"'Ing. Dalibor Král'" <dalibor.kral@nem-km.cz>;

Vážený pane obchodní náměstku a Vážený pane ekonomický náměstku,
Potvrzuji Vám �mto emailem přije� této objednávky.
Rozdělení nákladů na integraci bude rozděleno na dvě stejné poloviny mezi Vaše subjekty.
 

 
S pozdravem
Jiří Holec
FaRMIS s.r.o.
 
 
From: PharmDr. Filip Ovesný [mailto:filip.ovesny@nem-km.cz] 

 Sent: Tuesday, October 20, 2020 2:24 PM
To: jiri.holec@farmis.cz; 

Ing. Dalibor Král <dalibor.kral@nem-km.cz>;

 Subject: Fw: Objednávka implementace integrace FaMa+ a QI s FaRMIS2 pro Uherskohradišťskou nemocnici
 

Dobrý den,

dle nabídky níže objednáváme implementaci změn požadovaných pro integraci informačního systému FaRMIS2
se systémy FaMa+ a QI. 

 

 předpokládané náklady ve výši 297.000,- Kč bez DPH žádáme rozdělit mezi obě nemocnic, jak je navrženo v
nabídce.

Prosím o potvrzení této objednávky.

 
děkuji

S pozdravem

PharmDr. Filip Ovesný
obchodní náměstek



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s. | Havlíčkova 660/69 | 767 01 Kroměříž
Tel.: (  | Mobil: 

Web: www.nem-km.cz | E-mail: filip.ovesny@nem-km.cz

 

  
 
--- Původní zpráva ---

 Předmět: Odhad pracnosti implementace integrace FaMa+ a QI s FaRMIS2 pro Nemocnice v
Uherském Hradišti a Kroměříži

 Odesílatel: "Jiří Holec" <jiri.holec@farmis.cz>
Příjemce: Ing. Dalibor
Král" <dalibor.kral@nem-km.cz>
CC: "'

 Datum: 08-10-2020 13:22
  

Vážení diskutující,
jak jsme slíbili, zasíláme Vám odhad pracnosti implementace požadovaných změn ve FaRMIS2
vyplývajících z nových integrací diskutovaných na telekonferenci minulý týden.



Stejně jako v minulosti počítáme s tím, že Vám můžeme vystavit na každou z nemocnic, fakturu na
polovinu částky.
 
Termín dodání je 45 dní od závazné objednávky.
Součástí závazné objednávky musí být kompletní technická dokumentace v posledním schváleném
znění a odkazy na funkční testovací servery a URL na API k použití pro vývoj a testování.
 
S pozdravem
Jiří Holec
FaRMIS s.r.o.
 
 
 
FaMa+
Úpravy iProfi - úprava API + nové API pro potvrzení 22
Úprava procesu vyskladnění požadavku 10
Úprava GUI pro vychystání (párování, setřídění, atd.) 26

QI
Vyčítání jejich tabulek a uložení do F2 26
Řízení výběru záznamů (časové značky, hlášení chyb) 10
Analýza struktury a složení základního XML 6
Sestavení XML a komunikace, konfigurace integrace 14
Generování DL 18
Generování Faktur přijatých 10
Generování výdejů ze skladu 26

Testy: provedení 8x1 + analýza logů 8x1 18
Implementace (základ 1x2, průběžné instalace 8x1) 12

 
Celkem 198 hodin práce programátora dle našeho standardního ceníku.
https://www.farmis.cz/www/cenik.asp  (sekce školení a servis, položka PROGRAMATOR)
 
 

FaMa+ a QI
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Dohoda o narovnání 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:  

 

Smluvní strany        
Advokát:  MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
Sídlem:   Jakubská 1, 602 00 Brno 
IČO:    283 05 043 
DIČ:    CZ28305043 
zapsána   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 60014 
Zastoupena:   Mgr. Milanem Šebestou, LL.M., advokátem a jednatelem 
 
 
Klient:    Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlem:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž    
IČO:    27660532    
DIČ:    CZ27660532  
zapsána   v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416 
Zastoupena:   MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva  

   

     
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 
I.1. Na základě příkazní smlouvy ze dne 18. 7. 2018 uzavřené mezi Klientem a společností Expirit 

Project Development s.r.o., IČ: 05789087, (dále jen „EPD“), resp. (dílčí) objednávky – dodavatelské 
objednávky č. DO34860KM ze dne 14. 9. 2020 (dále souhrnně jen „Smlouva“), zajišťuje EPD 
prostřednictvím svého poddodavatele, Advokáta, pro Klienta kompletní administraci a zastupování 
Klienta při realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Vytvoření eHealth platformy pro 
komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích 
Zlínského kraje, pacienty a informační systémy spojené s technologickou připraveností vazby na 
další projekty eHealth – NIS a IP“ (dále jen „Zakázka“). 
 

I.2. V průběhu příprav a následné realizace Zakázky, ve smyslu plnění jednotlivých činností dle 
Smlouvy, vyvstala vzhledem ke vzniku  specifických skutečností potřeba dalších (nestandardních) 
činností vyžádaných ze strany Klienta u Advokáta, jako pověřené a odborné osoby ze strany EPD 
pro řádný průběh Zakázky dle potřeb Klienta. 

 

I.3. Advokát na základě e-mailových, telefonických či ústních požadavků Klienta jednotlivé činnosti, 
vyžádané služby, poskytl. 

 

I.4. Advokát následně požádal o úhradu poskytnutých služeb. 
 

I.5. Nyní je mezi stranami sporné, zda jednotlivé činnosti (poskytnuté služby ze strany Advokáta), které 
jsou uvedeny v přehledu poskytnutých právních služeb ze dne 1. 10. 2021 (dále jen „Přehled“), 
jsou službami poskytnutými v rámci Smlouvy a jsou součástí jejího plnění, či zda jde o plnění nad 
rámec Smlouvy, poskytnuté ze strany Advokáta v rámci jeho podnikatelské činnosti, tj. poskytování 
právních služeb a specifického odborného poradenství v rámci veřejných zakázek mimo Smlouvu, 
tedy jako nikoli poddodavatele EPD. Současně je sporné, v jakém případném rozsahu a v jaké výši 
je dán nárok na odměnu na straně Advokáta, jaká odměna by mu za poskytnuté služby měla 
náležet. 
 

I.6. Klient a Advokát mají na základě jednání zájem touto dohodou vypořádat vzniklý stav a narovnat 
sporná práva a povinnosti, a to i vzhledem k pokračující a budoucí spolupráci nejen v rámci 
Zakázky, ale i v rámci dalších případných zakázek v projektu IROP 26 na základě jiné, uzavřené, 
smlouvy. 
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Článek II. 
Předmět dohody 

 
II.1. Smluvní strany touto dohodou o narovnání nahrazují mezi nimi sporná práva a povinnosti 

v souvislosti s vypořádáním služeb uvedených v Přehledu, tak jak jsou tato specifikována i v článku 
I. této dohody, a to tak, že: 

 
a. Smluvní strany shodně prohlašují a nečiní spornou skutečnost, že Advokát poskytl řádně 

právní služby uvedené v Přehledu, a to v časovém rozsahu tak, jak je v Přehledu uvedeno; 
 

b. Smluvní strany shodně prohlašují, že právní služby poskytnuté Advokátem Klientovi byly 
poskytnuty nad rámec či mimo Smlouvu; 
 

c. Smluvní strany se dohodly, že Klient uhradí Advokátovi za poskytnuté právní služby 
uvedené v Přehledu odměnu ve výši 83.000,- Kč bez DPH (sazba DPH činí 21 %) (dále jen 
„Odměna“); 
 

d. Smluvní strany prohlašují, že Odměna v sobě zahrnuje veškeré ke dni podpisu této dohody 
poskytnuté právní služby nad rámec či mimo Smlouvu, současně ke dni podpisu této 
dohody nejsou mezi smluvními stranami evidovány žádné jiné objednané či poptané 
(právní) služby mimo či nad rámec Smlouvy, které by měl být Klient případně ještě povinen 
uhradit Advokátovi; smluvní strany se tímto současně dohodly, že případné (právní) služby 
výslovně neuvedené v Přehledu jsou již taktéž zahrnuty a přísluší za ně  Odměna podle 
písm. c) tohoto článku II.1. 
 

II.2. Smluvní strany pro právní jistotu a pro předejití případným sporům prohlašují, resp. Advokát 
Klientovi garantuje, že veškeré jím poskytované či v budoucnu poskytnuté služby v souvislosti 
s řízeními před ÚOHS v návaznosti na podané návrhy na přezkum úkonů zadavatele v rámci 
Zakázky, jsou službami zahrnutými ve Smlouvě a poskytovanými na základě Smlouvy, popřípadě 
se jedná o právní služby, za něž je poskytnuta Odměna. 
 

II.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této dohody, jejím podpisem, a úhradou Odměny 
dle odst. II.1 písm. c), budou mezi nimi upravena a vypořádána veškerá sporná práva a povinnosti 
specifikované v článku I této dohody. 
 

II.4. Smluvní strany vzájemně tímto také prohlašují, že žádná z nich své nároky vůči druhé straně 
před uzavřením této dohody nepostoupila třetí osobě, ani je neuplatila u žádného jiného subjektu, 
ať již jde o soudy, jiné správní orgány apod. 
 

II.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že splněním podmínek této dohody si nebudou ohledně sporných 
práv a povinností vymezených v článku I této dohody ničím vzájemně zavázány a žádná ze 
smluvních stran nebude ze sporných práv specifikovaných v článku I této dohody vznášet žádné 
další nároky vůči druhé smluvní straně, včetně náhrady škody, a smluvní strany nebudou sporná 
práva soudně ani jinak vymáhat. 
 

II.6. Smluvní strany se dohodly, že Advokát vystaví fakturu pro úhradu Odměny po uzavření této dohody 
elektronicky, na e-mail: uctarna@nem-km.cz. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení 
Klientovi. 
 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
III.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. Tuto dohodu v registru smluv uveřejní Klient. 
 

III.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma 
údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, mimo jiné osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství a Přehled. 
 

III.3. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této dohody, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jako jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této dohody, pak taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá a nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků 
vyplývajících z této dohody. 

 

III.4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 

III.5. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato dohoda je 
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

 

V Brně dne         V Kroměříži dne 26.11.2021 

 

 

 
          .…………………….. …………………….. 
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Kroměřížská nemocnice a.s.   
 Mgr. Milan Šebesta, LL.M, advokát MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA  
 jednatel předseda představenstva 
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „OZ“), pro zastupování Uherskohradišťské nemocnice, a.s. při činnostech technického 

poradenství v oblasti informačních technologií, systémů a služeb (dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená mezi: 

1. Smluvní strany 
 

Název:   Kroměřížská nemocnice a.s. 
zastoupená:  Ing. Petrem Liškářem, místopředsedou představenstva 
se sídlem:  Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
zapsána:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4416 
IČO:    27660532 
DIČ:   CZ27660532 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:   xxx 
kontaktní osoba: xxx 
    
(dále jako „Příkazce"), 
 
a 
 
Název:    Euro Enterprise Development s.r.o. 
se sídlem:   Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1 
zastoupená:  Ing. Romanem Kratochvílem, jednatelem  
zapsána:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka  
   29347 
 IČ:    27773728 
DIČ:    CZ27773728 
bankovní spojení:  xxx 
kontaktní osoba:  xxx 
(dále jako „Příkazník"), 
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“). 

2. Preambule 

 

2. 1. Příkazce je poskytovatelem zdravotních služeb, který jako nezbytnou součást své činnosti 

provozuje nemocniční informační systém.  

2. 2. Příkazce bude realizovat projekt "Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení 

informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy Kroměřížské 

nemocnice a.s. spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth" 

podpořený z výzvy č. 26 IROP. 

2. 3. Příkazník prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci 

předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, 

které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy plnit. Zejména pak prohlašuje, že disponuje 

všemi potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi pro provádění činností zahrnující 

předmět Smlouvy.  
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2. 4. Příkazník si je dále plně vědom, že se jedná o rozsáhlé projekty z oblasti informačních technologií 

a systémů, jejichž podstatou je dodávka a nasazení klíčových informačních systémů nezbytných 

pro chod poskytovatele zdravotních služeb.  

2.5. Příkazník není oprávněn jakkoli zahájit plnění předtím, než od Příkazce obdrží písemný pokyn 

k plnění.  

3. Předmět smlouvy 

 

3.1. Předmět a rozsah plnění 

 Předmětem činnosti Příkazníka je zajištění služeb odborného technického poradenství v oblasti 

informačních technologií, systémů a služeb v rámci realizace projektu "Vytvoření eHealth 

platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, 

pacienty a informačními systémy Kroměřížské nemocnice a.s. spojené s technologickou 

připraveností vazby na další projekty eHealth " podpořeného z výzvy č. 26 IROP, a to v rámci 

přípravy a průběhu zadávacího řízení.  

 

Projektové práce se týkají následujících systémů 

NIS  Nemocniční informační systém 

ESB  Integrační platforma 

TLM  Telemedicína 

PACS Systém správy a zobrazení obrazové dokumentace 

 

Projektové práce budou probíhat v následujících fázích: Podrobný rozpis prací viz. Příloha 1. 

 

Fáze Tržní konzultace: 

 Rešerže realizovaných tendrů a tržní situace (NIS, ESB, TLM, PACS). 

 Příprava podkladů pro výzvu k účasti na tržních konzultacích k ESB a NIS. 

 Vyhodnocení tržních konzultací a pro přípravu technické specifikace. 

 Celkový předpokládaný počet tržních konzultací s přítomností Příkazníka se předpokládá 15. 

 

Fáze Zadávací dokumentace: 

 Příprava podkladů a vytvoření technické specifikace na VZ na NIS (technické požadavky), ESB, 

TLM, PACS (funkční a technické požadavky) a požadavky na implementaci. 

 Příprava Kvalifikačních požadavků na uchazeče. 

 Úzká spolupráce na přípravě zadávací dokumentace s interními týmy Příkazce a externími 

poradci v oblasti dotační a v oblasti veřejných zakázek. 

 

Fáze Výběrové řízení: Rozsah fáze 100 MH 

 

 Příprava odpovědí na otázky dodavatelů, týkajících se připravovaných částí technické 

specifikace. 

 Vyhodnocení nabídek uchazečů a příprava případných dotazů k předloženým nabídkám. 

 

3. 2. Odborný tým realizující plnění 

 Činnosti dle této smlouvy budou na straně Příkazníka provádět tyto osoby:  

Administrace projektu: xxx 
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Architekt řešení + soulad se Studií proveditelnosti a národním eHealth: xxx  
Technická specifikace ESB: xxx 
Technická specifikace NIS: xxx 
Technická specifikace PACS: xxx 
Technická specifikace telemedicína: xxx 

 
Životopisy členů týmu jsou Přílohou 4 této smlouvy. Změna ve složení týmu je možná pouze na 
základě dodatku smlouvy, přičemž nový člen týmu musí být odborně zdatný pro plnění 
předmětu smlouvy.  
 

3. 3. Organizační struktura projektu 

Organizační struktura projektu je popsána v Příloze 5. 
 

3. 4. Akceptace plnění 

Akceptace plnění je popsána v Příloze 3 - Metodika 
 

4. Harmonogram a místo plnění 
 
4. 1. Plnění bude zahájeno bezprostředně po podpisu této Smlouvy Smluvními stranami. Předběžný 

harmonogram prací je popsán v Příloze 2 – Harmonogram. Harmonogram bude upřesněn a 
potvrzen zástupci smluvních stran po kick-off meetingu projektu, následné změny 
harmonogramu je možné dělat dle přílohy č. 3 - Metodika 
 

4. 2. Místem plnění je sídlo Příkazce a Příkazníka dle povahy prováděných úkonů. Nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, budou probíhat jednání v sídle Příkazce. 

 

5. Povinnosti příkazníka 
 

5. 1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této Smlouvy v nejvyšší možné kvalitě a za 
podmínek stanovených touto Smlouvou. 

5. 2. Příkazník se zároveň zavazuje při vykonávání činností dle této Smlouvy postupovat při vynaložení 
maximální odborné péče a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), jakož i dalšími předpisy, či 
podmínkami, které se na vykonávání sjednaných činností vztahují či individuálně mají vztahovat. 

5. 3. Příkazník je povinen vykonávat činnosti dle této Smlouvy osobně prostřednictvím osob 
uvedených v čl. 3.2 výše. 

5. 4. Příkazník je povinen chránit zájmy Příkazce. 

5. 5. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Příkazce i přes písemné 
upozornění Příkazníka na splnění pokynu trvá, Příkazník neodpovídá za škodu vzniklou 
v důsledku splnění pokynu. Obdobně Příkazník neodpovídá za škodu, pokud Příkazce 
Příkazníkovi neposkytne svou součinnost dle této Smlouvy přiměřeně řádně a včas tak, aby 
Příkazník mohl plnit své povinnosti dle této Smlouvy. Pokyny Příkazce není Příkazník vázán, jsou-
li v rozporu se zákonem. O rozporu se zákonem je Příkazník povinen Příkazce písemně poučit. 
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5. 6. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k zařízení záležitostí dle této 
Smlouvy a na věcech převzatých od třetích osob, s výjimkou škody, kterou nemohl odvrátit ani 
při vynaložení veškeré odborné péče. 

5. 7. Příkazník je vázán projevem vůle Příkazce s výjimkou pokynů, které jsou v rozporu se zákonem 
a je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním této 
Smlouvy dozví, a to i po ukončení této Smlouvy. 

5. 8. Příkazník odpovídá Příkazci za škodu prokazatelně způsobenou v souvislosti s poskytováním 
služeb podle této Smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či 
pracovníkem Příkazníka. Příkazník nese veškeré náklady vzniklé prokazatelným porušením jeho 
povinností, zejména náklady na zabezpečení nápravných opatření. Maximální výše škody byla 
Smluvními stranami omezena na výši dle plnění této Smlouvy. 

5. 9. Příkazník se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Příkazníkem Příkazci nebo třetím osobám, a to na limit pojistného plnění 
odpovídající povaze a předmětu této Smlouvy. Neudržování platnosti pojištění či požadované 
výše limitu pojistného plnění opravňuje Příkazce k odstoupení od této Smlouvy. Na výzvu 
Příkazce je Příkazník povinen existenci pojištění vč. kompletního znění pojistných podmínek 
podle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu prokázat. Příkazník výslovně prohlašuje, že 
v předmětné smlouvě o pojištění nejsou žádné výluky týkající se tzv. projektové oblasti (zejména 
projekty spolufinancované z EU) a administrací veřejných zakázek. 

5.10. Příkazník je povinen oznámit, že je v případném střetu zájmu a nemůže tak čestně předmětnou 
činnost vykonávat. Příkazník zároveň prohlašuje, že není propojen se žádným z potenciálních 
dodavatelů a nebude se podílet na vypracování žádné z nabídek v rámci veřejné zakázky. 

5.11. Příkazník se zavazuje průběžně informovat kontaktní osobu Příkazce o průběhu plnění 
předmětu této Smlouvy a o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při poskytování služeb 
dle této Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů kontaktní osoby Příkazce nebo vliv na 
změnu zájmů Příkazce. Zjistí-li Příkazník při plnění této smlouvy překážky, které znemožňují 
řádné poskytování služeb dle této smlouvy, oznámí to neprodleně kontaktní osobě Příkazce, se 
kterou se dohodne na jejich odstranění. 

5.12. Příkazník je povinen po dokončení plnění předmětu této smlouvy vrátit kontaktní osobě 
Příkazce veškeré podklady, které mu byly poskytnuty za účelem plnění předmětu této Smlouvy. 
Tuto povinnost má Příkazník i v případě, kdy dojde k ukončení platnosti této smlouvy před 
uplynutím lhůty pro plnění. 

 

6. Povinnosti Příkazce 

 

6. 1. Příkazce poskytne pracovníkům Příkazníka veškerou nutnou součinnost dle Přílohy 1 a zajistí 
taktéž součinnost třetích stran 

6. 2. Příkazce poskytne Příkazníkovi včasné, pravdivé a úplné informace, které se váží ke službám 
poskytovaným Příkazníkem dle této Smlouvy. 

6. 3. Příkazce níže stanovil z řad svých statutárních zástupců nebo vedoucích zaměstnanců konkrétní 
osoby, které se budou účastnit práci na projektu. Příkazce tyto osoby uvolní pro práci na 
projektu a udělí jim odpovídající pravomoci tak, aby byly zajištěny podmínky umožňující řádné a 
včasně plnění projektu, a to minimálně v rozsahu dle Přílohy 3 – Metodika a dle organizační 
struktury projektu v Příloze 5. 

 



 5 

6. 4. Příkazce zajistí všechny přímé i nepřímé zdroje a vstupy, které jsou potřebné pro dosažení 
cílového stavu, dle této smlouvy. 

6. 5. Příkazce touto cestou prohlašuje, že si je vědom a uznává, že pokud není ze strany Příkazce 
poskytnuta dostatečná součinnost dle ustanovení tohoto článku, nemůže Příkazník převzít plnou 
odpovědnost za dosažení cílového stavu dle této Smlouvy, případně v důsledku této skutečnosti 
může vzniknout vada poskytnuté služby nebo škoda (kterékoliv straně). 

6. 6. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou k řádnému a 
včasnému poskytování sjednaných služeb, zejména správné, pravdivé a úplné informace a 
materiály, potřebné pro řádné a včasné plnění dle této Smlouvy. Příkazce se dále zavazuje 
přidělit pro součinnost při realizaci sjednaných služeb kompetentní pracovníky z řad Příkazce, 
případně jeho smluvních partnerů, a alokovat na jejich zapojení dostatečnou kapacitu. 

6. 7. V případě, že Příkazce nenaplní podmínky uvedené v čl. 6, Příkazník neodpovídá za případné 
prodlení v plnění nebo vady jím poskytovaných služeb. Příkazník si vyhrazuje právo prodloužit 
sjednané termíny plnění služeb o dobu přiměřeně odpovídající každému případnému prodlení 
v součinnosti na straně Příkazce. Případné neposkytnutí, resp. ne-dostatečné poskytnutí 
součinnosti však musí být řádně dokladováno písemnou formou, včetně specifikace případného 
prodloužení původně sjednaných termínů poskytnutí dílčích služeb nebo předání dohodnutých 
výstupů. 

 

7. Odměna Příkazníka a náhrada nákladů 
 

7. 1. Za služby dle této Smlouvy specifikované v článku 3 poskytne Příkazce Příkazníkovi odměnu 
v předpokládané výši 466.000 Kč bez DPH, která je splatná celkem ve třech splátkách vždy po 
dokončení jednotlivých fází, a to následovně: 
 
a) po dokončení fáze Tržní konzultace: 150.000 Kč bez DPH 
 
b) po dokončení  fáze Zadávací dokumentace: 250.000 Kč bez DPH 
 
c) po dokončení  fáze Výběrové řízení: 66.000 Kč bez DPH 

7. 2. V případě rozšíření rozsahu prací nad rámec této smlouvy bude Příkazníkem účtovaná sazba 

12 500 Kč za poradenský den bez DPH. Rozšíření bude odsouhlaseno předem dle Přílohy 3 – 

Metodika a účtováno na základě výkazů práce. 

7. 3. V případě, že by příslušné zadávací řízení veřejné zakázky bylo zrušeno, má Příkazník nárok 

pouze na poměrnou část odměny odpovídající skutečně provedenému plnění.  Konkrétní výše 

poměrné části odměny bude určena dohodou smluvních stran v návaznosti na fázi, v níž bylo 

zadávací řízení veřejné zakázky zrušeno. 

7. 4. Sjednaná odměna zahrnuje veškeré činnosti Příkazníka uvedené v této Smlouvě a náklady s nimi 

spojené (tj. zejména dopravné, poštovné, náklady na tisk apod.). 

7. 5. K odměně Příkazníka bude připočtena zákonná sazba DPH účinná v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. Změna ceny vč. DPH v důsledku změny sazby DPH je přípustná. 
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8. Platební podmínky 
 

8. 1. Odměna Příkazníka dle článku 7 této Smlouvy bude vyplácena na základě faktury vystavené 
Příkazníkem, a to bezhotovostním převodem na účet Příkazníka uvedený na faktuře. Příkazník je 
oprávněn odměnu fakturovat vždy po ukončení příslušné fáze plnění a akceptaci akceptačního 
protokolu příslušné fáze plnění Příkazcem.  

8. 2. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od doručení faktury Příkazci. 

8. 3. Faktura vystavená Příkazníkem musí splňovat náležitosti daňového dokladu uvedené v zákoně 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Příkazce je oprávněn před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit Příkazníkovi bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou 
náležitost uvedenou v této Smlouvě, případně bude mít jiné obsahové závady. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Příkazci. 

 

9. Smluvní pokuty a sankční ujednání 

 

9. 1. Příkazník je povinen na výzvu Příkazce zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ 
následujících porušení povinností Příkazníka sjednaných touto Smlouvou: 

 v případě, že Příkazník poruší povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 5., odst. 5.7 této 
Smlouvy, je Příkazce oprávněn uplatnit a Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti; 

 v případě, že Příkazník nebude při výkonu činností jménem Příkazce postupovat v souladu 
se ZZVZ, v platném znění, je Příkazce oprávněn uplatnit a Příkazník povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení 
povinnosti; 

 v případě, že Příkazník nedodrží termíny uvedené v harmonogramu projektu a současně 
Příkazce dodrží povinnosti uvedené v čl.6 této smlouvy, je Příkazce oprávněn uplatnit a 
Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

9. 2. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy Příkazce 
Příkazníkovi. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Příkazce na splnění 
povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce 
na náhradu škody. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. 

9. 3.  Příkazce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Příkazník nenese odpovědnost za udržení dotace 
Příkazcem s výjimkou případu, kdy dotace nebude udržena výhradně z důvodu zásadních 
formálních nedostatků podkladů připravených Příkazníkem v rámci jeho činnosti dle předmětu 
této Smlouvy. V takovém případě se Příkazník zavazuje vrátit Příkazci zpět příslušnou část 
odměny poskytnuté dle článku 7. odst. 7. 1. této Smlouvy, která již byla Příkazcem uhrazena. 
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10. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
 

10. 1. Příkazce nebo Příkazník může tuto Smlouvu vypovědět písemnou formou, a to s tříměsíční 
výpovědní dobou bez udání důvodu, nenastane-li konec účinnosti této smlouvy dříve. 
Výpovědní doba začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
doručena výpověď Smlouvy druhé Smluvní straně.  

10. 2. Po uplynutí posledního dne výpovědní doby je Příkazník povinen ukončit činnosti prováděné na 
základě této Smlouvy, tj. včetně činností na základě dílčích objednávek. Příkazník je však 
povinen písemně upozornit Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku 
škody bezprostředně spojené s nedokončením činností přerušených v souvislosti se zánikem 
této Smlouvy. 

10. 3. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Příkazník naplní některý z následujících 
důvodů tím, že: 

 je proti němu zahájeno insolvenční řízení; 
 vstoupí do likvidace; 

 je v prodlení s poskytováním služeb Příkazci oproti termínům uvedeným ve Smlouvě o 
více než 30 dnů, je-li prodlení způsobeno na straně Příkazníka; 

 oznámil Příkazci, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas; 

 přes písemnou výzvu k nápravě neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto 
Smlouvou nebo specifikovanou v dílčí objednávce. 
 

10. 4. Smluvní strany mohou ukončit kdykoli tuto Smlouvu vzájemnou písemnou dohodou. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

 

11. 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu Smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí Příkazce.  

11. 2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany potvrzují pravdivost svých údajů, které 
jsou uvedeny v článku 1. této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu trvání smluvního vztahu 
ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně 
sdělit úpravu údajů uvedených v článku 1. Smlouvy. 

11. 3. Situace neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění (dále OZ), a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky. 

11. 4. Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích 
zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě Smluvní strany změní nebo 
přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, 
aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, 
která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, 
popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového 
ustanovení. 
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11.5. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně nebo ústně, bude-li ústní forma 
pro daný úkon dostačující. Veškerá písemná oznámení, pokyny nebo jiná vyrozumění, jejichž 
zaslání nebo doručení tato smlouva vyžaduje může být uskutečněno osobním předáním, 
prostřednictvím kurýra, faxem, prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (e-mail) 
nebo poštou na výše uvedenou adresu nebo na jinou adresu, kterou tato příslušná smluvní 
strana určí v písemném oznámení zaslaném druhé smluvní straně. 

11. 6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

11. 7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, přičemž jedno vyhotovení 
obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník. 

11. 8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 
OZ, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona 
č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

11. 9. Přílohou této smlouvy jsou: 

- Příloha 1 - WBS 

- Příloha 2 - Harmonogram 

- Příloha 3 - Metodika 

- Příloha 4 - Životopisy členů odborného týmu realizujícího plnění 

- Příloha 5 - Organizační struktura projektu  

 

 

 

V Kroměříži dne31. 8. 2020     V Olomouci dne 1. 9. 2020 

 

 

Kroměřížská nemocnice a.s.  Euro Enterprise Development s.r.o. 

 

………………………………………………………    ………………………………………………………. 

Ing. Petr Liškář, MBA      Ing. Roman Kratochvíl 
místopředseda představenstva     jednatel 



Fáze Úkol Odpovědnost
EED 

Dokument
Součinnost Popis

Iniciace projektu

Jmenování vedení projektu NZK  - NZK jmenuje vedení projektu dle Přílohy 3 Metodika

Základní dokument projektu NZK  - NZK připraví Základní dokument projektu dle Přílohy 3 Metodika

Jmenování projektového týmu NZK  - NZK jmenuje projektový tým dle Přílohy 3 Metodika

Příprava prostředí pro dokumentaci NZK  - NZK připraví prostředí pro dokumentaci projektu dle Přílohy 3 Metodika

Podpisy smluv o poradenských službách NZK  - EED

EPD

NZK připraví a podepíše smlouvy o poradenských službách. EED navrhuje WBS, Harmonogram, Metodiku a 

připomínkuje smlouvu.

Řízení projektu

Kick off projektu NZK  - NZK představení plánu projektu NZK připraví Kick off meeting pro projektový tým. Obsahem bude prezentace Základního dokumentu projektu 

dle Přílohy 3 Metodika, Hamornogromu projektu a domluva nejbližších úkolů.

Řídící komise NZK  - EED NZK organizuje jednání Řídící komise dle Přílohy 3 Metodika

Vedení projektu NZK  - NZK NZK organizuje jednání Vedení projektu dle Přílohy 3 Metodika. Jednání je vzdálené s využitím telekonference a 

má rozsah kolem jedné hodiny.

Tržní konzultace

NIS 1. kolo Tržní konzultace NIS 1. kolo pro 4 uchazeče.

Organizace dodavatelů EPD  - NZK: součinnost s organizací, 

odsouhlasení seznamu uchazečů

EED: návrh seznamu uchazečů

EPD osloví potenciální dodavatele a pozve je k účasti na tržních konzultacích

Zadání tržních konzultací NZK X EED: Připomínkování, schválení NZK připraví  dokument, se kterým EPD osloví potenciální účastníky konzultací prvního kola NIS. Zadání bude 

dostatečně otevřené pro to, aby uchazečni měli prostor prezentovat silné stránky svých řešení.

Tržní konzultace EED  - MTL: organizace na místě, formální 

zápis a videdokumentace

NZK: zajištění prostor, poznámky a 

požadavky

Uchazeči odprezentují NIS podle zadání EED, prezentace v trvání 3 hodiny, dva uchazeči na den v jednom týdnu.

Poznámky a požadavky NZK budou sloužit pro zadání tržních konzultací NIS 2. kola a následně jako vstup do 

přípravy Technické specifikace.

Vyhodnocení tržních konzultací EED X NZK: Připomínkování, schválení EED vyhodnotí tržní konzultace, podkladem dokumentu jsou vstupy odborných týmů nemocnic, které EED 

konsoliduje. Výsledný dokument bude obsahovat požadavky nemocnice jako jeden ze vstupů do technické 

specifikace a zadání pro tržní konzultace NIS 2. kola.

ESB Tržní konzultace ESB pro 3 uchazeče.

Organizace dodavatelů EPD  - NZK: součinnost s organizací, 

odsouhlasení seznamu uchazečů

EED: návrh seznamu uchazečů

EPD osloví potenciální dodavatele a pozve je k účasti na tržních konzultacích

Zadání tržních konzultací EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví  dokument, se kterým EPD osloví potenciální účastníky konzultací ESB. 

Tržní konzultace EED  - MTL: organizace na místě, formální 

zápis a videdokumentace

NZK: zajištění prostor, poznámky a 

požadavky

Uchazeči odprezentují ESB podle zadání EED, prezentace v trvání 3 hodiny, jeden uchazeč na den v jednom 

týdnu.

Poznámky a požadavky NZK budou sloužit  jako vstup do přípravy Technické specifikace.

Vyhodnocení tržních konzultací EED X NZK: Připomínkování, schválení EED vyhodnotí tržní konzultace, podkladem dokumentu jsou vstupy odborných týmů nemocnic, které EED 

konsoliduje. Výsledný dokument bude obsahovat požadavky nemocnice jako jeden ze vstupů do technické 

specifikace.



NIS 2. kolo Tržní konzultace NIS 1. kolo pro 2 uchazeče.

Organizace dodavatelů EPD  - NZK: součinnost s organizací, 

odsouhlasení seznamu uchazečů

EED: návrh seznamu uchazečů

EPD osloví potenciální dodavatele a pozve je k účasti na tržních konzultacích

Zadání tržních konzultací EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví  dokument, se kterým EPD osloví potenciální účastníky konzultací prvního kola NIS. Zadání bude 

směřovat na ověření řešení prezentovaných v 1. kole tržních konzultací.

Tržní konzultace EED  - MTL: organizace na místě, formální 

zápis a videdokumentace

NZK: zajištění prostor, poznámky a 

požadavky

Uchazeči odprezentují NIS podle zadání EED. Prezentace budou organizovány na celý den, jeden uchazeč v 

týdnu.

Poznámky a požadavky NZK budou sloužit jako vstup do přípravy Technické specifikace.

Vyhodnocení tržních konzultací EED X NZK: Připomínkování, schválení EED vyhodnotí tržní konzultace, podkladem dokumentu jsou vstupy odborných týmů nemocnic, které EED 

konsoliduje. Výsledný dokument bude obsahovat požadavky nemocnice jako jeden ze vstupů do technické 

specifikace.

Zadávací dokumentace

NIS

Funkční specifikace NZK  -  - NZK připraví Funkční specifikaci pro výběr NIS

Rešerže EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví rešerži realizovaných tendrů a základní orientace na trhu.

Technická Specifikace EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě Funkční specifikace a v souladu se Studií proveditelnosti, Technickou specifikaci, která 

se stane přílohou Zadávací dokumentace.

Kvalifikační předpoklady EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě rešerže a analýzy potřeb zadavatele, Kvalifikační požadavky, která se stanou přílohou 

Zadávací dokumentace.

ESB

Rešerže EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví rešerži realizovaných tendrů a základní orientace na trhu.

Analýza NZK  -  - NZK rešerži doplní o vlastní potřeby

Technická Specifikace EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě rešerže a analýzy potřeb zadavatele, a v souladu se Studií proveditelnosti, Technickou 

specifikaci, která se stane přílohou Zadávací dokumentace.

Kvalifikační předpoklady EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě rešerže a analýzy potřeb zadavatele, Kvalifikační požadavky, která se stanou přílohou 

Zadávací dokumentace.

PACS

Rešerže EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví rešerži realizovaných tendrů a základní orientace na trhu.

Analýza NZK  -  - NZK rešerži doplní o vlastní potřeby

Technická Specifikace EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě rešerže a analýzy potřeb zadavatele, a v souladu se Studií proveditelnosti, Technickou 

specifikaci, která se stane přílohou Zadávací dokumentace.

Kvalifikační předpoklady EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě rešerže a analýzy potřeb zadavatele, Kvalifikační požadavky, která se stanou přílohou 

Zadávací dokumentace.

TLM

Rešerže EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví rešerži realizovaných tendrů a základní orientace na trhu.

Analýza NZK  -  - NZK rešerži doplní o vlastní potřeby

Technická Specifikace EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě rešerže a analýzy potřeb zadavatele, a v souladu se Studií proveditelnosti, Technickou 

specifikaci, která se stane přílohou Zadávací dokumentace.

Kvalifikační předpoklady EED X NZK: Připomínkování, schválení EED připraví, na základě rešerže a analýzy potřeb zadavatele, Kvalifikační požadavky, která se stanou přílohou 

Zadávací dokumentace.



Právní část

Zadávací podmínky MTL  - NZK: Připomínkování, schválení MTL připraví Zadávací podmínky bez technických příloh

Technická specifikace a kvalifikace MTL  - EED: Kontrola

NZK: Připomínkování, schválení

MTL v součinnost s EED začlení do Zadávacích podmínek Technickou specifikaci a kvalifikační předpoklady.

Smlouva o dílo MTL  - EED: Kontrola

NZK: Připomínkování, schválení

EED připomínkuje Smlouvu o dílo, zejména začlenění Technické specifikace a Metodiku vedení projektu

Smlouva o podpoře MTL  - EED: Kontrola

NZK: Připomínkování, schválení

EED připomínkuje Smlouvu o podpoře, zejména Metodiku řízení služeb a parametry SLA

Kontrola na CRR EPD  - EED, MTL: Zapracování připmínke EPD požádá o kontrolu Zadávací dokumentace na CRR.

Výběrové řízení Jedno kolo výběrového řízení, bez podání na UOHS. Práce zahrnují vyhodnocení vítězné nabídky, přípravu a 

vyhodnocení dvou kol dotazů prvních dvou nabídek v hodnotícím pořadí v rozsahu do 100 poradenských hodin 

dle výkazů práce.

Vypsání MTL  -  - MTL vypíše výběrové řízení

Odpovědi na dotazy MTL  - EED: Technické dotazy

MTL: Ostatní dotazy

NZK: Kontrola  odpovědí

EED odpovídá dotazy směřující na Technickou specifikaci a Kvalifikační požadavky

MTL odpovídá na ostatní dotazy a administruje odpovědi v rámci výběrového řízení

Vyhodnocení MTL  - MTL: Právní kontrola a vyhodnocení

EED: Technická kontrola

NZK: Kontrola, schválení

MTL zkontroluje správnost podaných nabídek, vyhodnotí pořadí uchazečů a připraví protokoly hodnotících 

komisí.

EED zkontroluje technickou správnost nabídek dvou v pořadí vítězných uchazečů a podílí se na formulaci 

technických dotazů

NZK schvaluje výběr na řídící komisi a připraví dotazy k hodnocení.



Příloha 2 - Harmonogram

Pracovní týden 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Fáze Úkol / Týden projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Iniciace projektu

Jmenování vedení projektu

Základní dokument projektu

Jmenování projektového týmu

Příprava prostředí pro dokumentaci

Podpisy smluv o poradenských službách

Řízení projektu

Kick off projektu

Řídící komise

Vedení projektu

Tržní konzultace

NIS 1. kolo

Organizace dodavatelů

Zadání tržních konzultací

Tržní konzultace

Vyhodnocení tržních konzultací

ESB

Organizace dodavatelů

Zadání tržních konzultací

Tržní konzultace

Vyhodnocení tržních konzultací

NIS 2. kolo

Organizace dodavatelů

Zadání tržních konzultací

Tržní konzultace

Vyhodnocení tržních konzultací

Zadávací dokumentace

NIS

Funkční specifikace

Rešerže

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady

ESB



Rešerže

Analýza

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady



PACS

Rešerže

Analýza

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady

TLM

Rešerže

Analýza

Technická Specifikace

Kvalifikační předpoklady

Právní část

Zadávací podmínky

Technická specifikace a kvalifikace

Smlouva o dílo

Smlouva o podpoře

Kontrola na CRR

Výběrové řízení

Vypsání

Odpovědi na dotazy

Vyhodnocení
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Příloha 3 – Metodika 
Smlouvy o konzultační podpoře 

 
Tento dokument popisuje obecné metodické postupy, jak budou použity na projektu IROP 26. 
Jmenování osob do jednotlivých týmů je uvedeno v Příloze 5 – Organizační struktura. 

 

1. Organizace projektu 
 

1.1. Role a odpovědnosti 

1.1.1. Ředitel projektu 

Kapacita pro projekt:  

- Minimálně 12 hod měsíčně 

Odpovědnost:  

- Ředitelé jednotlivých projektů jsou smluvní zástupci nemocnic 

- Ředitelé projektů koordinují svá rozhodnutí na Radě ředitelů 

- Všeobecnou odpovědností je dohled nad směřováním projektu 

 

1.1.2. Vedoucí projektu Příkazce 

Kapacita pro projekt:  

- Dle plánu a aktivit projektu 

Odpovědnost:  

- Vedení projektu v rámci smlouvy a schválených změn 

- Organizace zdrojů Příkazce včetně jednotlivých pracovních týmů 

- Potvrzení věcné akceptace členů odborných poradních týmů 

 

1.1.3. Koordinátor projektů 

Kapacita pro projekt:  

- Dle plánu a aktivit projektu 

Odpovědnost:  

- Koordinace projektů v rámci nemocnic Zlínského kraje 

- Potvrzení věcné akceptace členů odborných poradních týmů 

 

1.1.4. Vedoucí projektu Příkazníka 

Kapacita pro projekt:  

- Dle plánu a aktivit projektu 

Odpovědnost:  

- Podpora vedení projektu v rámci smlouvy a schválených změn 

- Organizace zdrojů Příkazníka 

- Předávání výstupů 
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- Vedoucí projektu Příkazníka je odpovědný za vedení projektové i produktové 

dokumentace, tyto práce nicméně může delegovat administrátorovi projektu. 

 

1.1.5. Člen odborného poradního týmu 

Kapacita pro projekt:  

- Dle plánu a aktivit projektu 

Odpovědnost:  

- Příprava výstupů svého týmu (připomínky návrhů, připomínky k prezentacím uchazečů)  

- Věcná akceptace předávaných výstupů 

 

1.1.6. Odborný garant 

Kapacita pro projekt:  

- Dle plánu a aktivit projektu 

Odpovědnost:  

- Věcná koordinace výstupů dané funkční oblasti v rámci nemocnic Zlínského kraje 

 

1.1.7. Klíčový uživatel 

Kapacita pro projekt:  

- Dle plánu a aktivit projektu 

Odpovědnost:  

- Podpora člena odborného poradního týmu v dílčí oblasti 

 

1.2. Struktura vedení projektu 

1.2.1. Řídící komise 

- Řídící komise je projektová struktura s odpovědností za naplnění cílů projektu.  

- Hlavou řídící komise je ředitel projektu, kterého v jeho odpovědnosti podporují 

zástupci uživatelů a dodavatelů 

- Jednání řídící komise se účastní vedoucí projektu Příkazce i Příkazníka, tito mají právo 

jednání komise svolat v případě eskalace. 

- Řídící komise se schází po ukončení fází, potvrzuje jejich výstupy a schvaluje fakturaci 

dle milníků projektu. 

- Výstupy jednání řídící komise jsou 

o Aktualizovaný harmonogram 

o Zápis z jednání 

 

1.2.2. Vedení projektu 

- Tým vedení projektu je odpovědný za řízení prací schválených Řídící komisí 

- Hlavou týmu je vedoucí projektu Příkazce, s podporou vedoucího projektu Příkazníka 

případně dalších dodavatelů 
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- Součástí vedení projektu je i tým odborných garantů 

- Vedoucí projektu komunikují s členy týmu průběžně, tým se schází obvykle jednou 

týdně. Pokud to povaha prací umožní, jednání mohou být i vzdálená s využitím 

telekonferencí. 

- Výstupy jednání vedení projektu jsou: 

o Aktualizovaný úkolovník / WBS 

o Aktualizovaný harmonogram 

o Zápis z jednání 

 

1.3. Dokumentace projektu 

1.3.1. Úložiště 

- Příkazce zřídí datové úložiště s možností přístupu externím členům týmu. 

- V úložišti budou samostatné vedeny projektová a produktová dokumentace 

1.3.2. Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace zahrnuje: 

- Zápisy vedení řídící komise 

- Zápisy vedení projektu 

- Aktualizované verze plánu projektu 

- Aktualizované verze seznamu připomínek (Issue Log) 

1.3.3. Produktová dokumentace 

Produktová dokumentace zahrnuje: 

- Pracovní a finální verze zpracovávaných dokumentů 

- Pracovní prostory jednotlivých týmů 

 

2. Akceptační řízení 

 Akceptace dokumentů 

 

2.1.  V případě, že výsledkem práce Příkazníka podle Smlouvy je příprava dokumentu, jeho 
schválení bude probíhat následujícím způsobem. 

2.2. Vedoucí projektu Příkazníka předá elektronicky pracovní verzi dokumentu vedoucímu 
projektu Příkazce. 

2.3. Vedoucí projektu Příkazce zajistí připomínkování dokumentu ve lhůtě 5 pracovních dní, 
počínaje prvním pracovním dnem následujícím po obdržení dokumentu. Dokument 
s připomínkami poté předá Vedoucímu projektu Příkazníka. 

2.4. Vedoucí projektu příkazníka zajistí zapracování připomínek Příkazce během 3 pracovních dní 
počínaje prvním pracovním dnem po obdržení připomínek. 
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2.5. Pokud to charakter a rozsah dokumentu umožní, předání pracovních verzí k připomínkování 
bude průběžné, aby se snížilo množství a závažnost připomínek při akceptace. 

2.6. V případě rozporu připomínek navrhne Vedoucí projektu Příkazníka upravené znění a vyzve 
Vedoucího projektu Příkazce k jednání o finální podobě připomínky. 

2.7. V případě, že se ani odborné týmy Příkazce a Příkazníka nedohodnou na podobě připomínky, 
Vedoucí projektu Příkazníka bude tuto skutečnost eskalovat Řídícímu výboru projektu. 

 

Akceptace fáze plnění 

 

2.8. Příslušná fáze bude ukončena protokolárně podepsáním předávacího vedoucími projektu 
smluvních stran. 

2.9. Po skončení prací předloží Příkazník návrh akceptačního protokolu fáze Příkazci a vyzve ho 
k akceptaci. 

2.10. Výsledkem akceptace fáze může být: 

• Akceptováno. Dodavatel má nárok na příslušnou část plnění a projekt pokračuje dál 
podle plánu. 

• Neakceptováno. Dodavatel nemá nárok na příslušnou část plnění a v případě prodlení 
s termínem dokončení fáze platí příslušné sankce dle smlouvy. 

• Akceptováno s výhradami. Do odstranění výhrad nemá Dodavatel nárok na příslušnou 
část plnění, projekt ale může pokračovat dále bez sankcí za prodlení. 

 

2.11. Pokud Příkazce do pěti pracovních dnů nepředloží seznam připomínek, je daná fáze 
projektu považována za akceptovanou. 

 

3. Základní dokument projektu 
 

3.1. Příkazník navrhne strukturu Základního dokumentu Příkazci pro doplnění. 

3.2. Příkazce připraví Základní dokument projektu, popisující jeho cíle a organizaci. Ten bude 
obsahovat následující části: 

- Cíle projektu 

- Časový rámec 

- Role a odpovědnosti 

- Organizace schůzek týmů 

- Organizace dokumentace 

- Organizace správy úkolů 

- Organizace změnového řízení 

 



Příloha 5 - Organizační struktura
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „OZ“), pro zastupování Kroměřížské nemocnice, a.s. při činnostech technického 
poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená mezi: 

 
1. Smluvní strany 

 
Název:   Kroměřížská nemocnice a.s. 
zastoupená:  Ing. Petr Liškář, místopředsedou představenstva 
se sídlem:  Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
zapsána:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4416 
IČO:    27660532 
DIČ:   CZ27660532 
bankovní spojení:  xxxx 
číslo účtu:   xxxx 
kontaktní osoba: xxxxx 
   (e-mail:xxxx, tel: xxxx) 
(dále jako „Příkazce"), 
 
a 
 
Název:    Expirit Project Development s.r.o. 
se sídlem:   Fibichova 1141/2, Hodolany, 779 00 Olomouc 
zastoupená:   Ing. Boženou Matyášovou, jednatelkou  
zapsána:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 69340 
IČ:    05789087 
DIČ:    CZ05789087 
bankovní spojení:  xxxx 
kontaktní osoba :  xxxx 

(e-mail: xxxx, tel. xxxx) 
(dále jako „Příkazník"), 
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“). 

 

2. Preambule 
 
2.1. Příkazce je poskytovatelem zdravotních služeb, který jako nezbytnou součást své činnosti 

provozuje klinický informační systém.  

2.2. Příkazce bude realizovat veřejnou zakázku „Implementace systému managementu bezpečnosti 
informací pro nemocnice Zlínského kraje“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.3. N/A  

2.4. Příkazník prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci 
předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, 
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které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy plnit. Zejména pak prohlašuje, že disponuje všemi 
potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi pro provádění činností zahrnující předmět 
Smlouvy.  

2.5. Příkazník si je dále plně vědom, že se jedná o rozsáhlé projekty z oblasti informačních technologií 
a systémů, jejichž podstatou je dodávka a nasazení klíčových informačních systémů nezbytných 
pro chod poskytovatele zdravotních služeb.  

2.6. Příkazník není oprávněn jakkoli zahájit plnění předtím, než od Příkazce obdrží písemný pokyn 
k plnění.  

2.7. N/A 

 

3. Předmět smlouvy 
 

3.1. Předmětem činnosti Příkazníka je zajištění služeb odborného technického poradenství oblasti ICT 
dodavatelských projektů a kybernetické bezpečnosti souvisejících s podanou žádostí do výzvy 
IROP č. 10 (dále jen „projekt“), a to služby spočívající v odborných konzultacích v oblasti ICT a 
kybernetické bezpečnosti, za účelem zpracování technické specifikace předmětu plnění veřejné 
zakázky Projektu na základě dříve zpracované studie proveditelnosti Projektu, aktuálních potřeb 
zadavatele, na trhu dostupných technologií a podmínek dotačního titulu.  
Předmět činnosti Dodavatelem se bude realizovat v rozsahu 13 (třináct) MD (člověkoden, 
manDay, dále jen „MD“). Konkrétně budou předmětem činnosti Dodavatele tyto činnosti:  

 
Odborné konzultace v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti, které budou zahrnovat:  
• analýzu a aktualizaci, případně zpřesnění věcného znění technické specifikace studie 

proveditelnosti pro potřeby realizace projektu a související Veřejné zakázky; 
• vypracování návrhu věcné části zadávací dokumentace; 
• vypracování odpovědí na odborné otázky uchazečů o Veřejnou zakázku; 
• vypracování odborné části písemnosti (odbornou část žádosti) pro případné vysvětlení 

nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídkách účastníků Veřejné 
zakázky; 

provádění průběžných odborných konzultací v oblasti kybernetické bezpečnosti, zajistí 
zpracování posudků či stanovisek souvisejících s kybernetickou bezpečností pro potřeby 
zadavatele v souvislosti s realizovanou Veřejnou zakázkou; 
 
 

 
Činnosti dle této smlouvy budou na straně Příkazníka provádět tyto osoby:  

1x Specialista v oblasti kybernetické bezpečnosti 
1x Koordinátor  

 
3.2. Za úplnost a správnost procesního řízení po právní stránce ručí Příkazník. 
 
3.3. Rozsah činností vykonávaných Příkazníkem dle předchozího ustanovení se může změnit vlivem 

změny právních předpisů či jejich nahrazením předpisy novými. 

3.4. N/A 
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4. Doba a místo plnění 
 
4.1. Plnění bude zahájeno bezprostředně po podpisu této Smlouvy Smluvními stranami. Termíny pro 

poskytování jednotlivých služeb budou blíže specifikovány v rámci dohody Smluvních stran. 
4.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019 V rámci tohoto termínu se Příkazník 

zavazuje provést předmět Smlouvy stanovený dle čl. 3.1.  
4.3. Místem plnění je sídlo Příkazce a Příkazníka dle povahy prováděných úkonů. Nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, budou probíhat jednání v sídle Příkazce. 

 

5. Povinnosti příkazníka 
 

5.1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této Smlouvy v kvalitě a za podmínek stanovených 
touto Smlouvou. 

5.2. Příkazník se zároveň zavazuje při vykonávání činností dle této Smlouvy postupovat při vynaložení 
maximální odborné péče a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ZZVZ, jakož 
i dalšími předpisy, či podmínkami, které se na vykonávání činností vztahují či individuálně mají 
vztahovat. 

5.3. Příkazník je povinen vykonávat činnosti dle této Smlouvy osobně nebo prostřednictvím 
poddodavatelů. V takovém případě má vůči Příkazci odpovědnost, jako by plnil sám. 

5.4. Příkazník je povinen chránit zájmy Příkazce. 

5.5. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Příkazce i přes písemné 
upozornění Příkazníka na splnění pokynu trvá, Příkazník neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku 
splnění pokynu. Obdobně Příkazník neodpovídá za škodu, pokud Příkazce Příkazníkovi neposkytne 
svou součinnost dle této Smlouvy přiměřeně řádně a včas tak, aby Příkazník mohl plnit své 
povinnosti dle této Smlouvy. Pokyny Příkazce není Příkazník vázán, jsou-li v rozporu se zákonem. 
O rozporu se zákonem je Příkazník povinen Příkazce písemně poučit. 

5.6. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k zařízení záležitostí dle této 
Smlouvy a na věcech převzatých od třetích osob, s výjimkou škody, kterou nemohl odvrátit ani při 
vynaložení veškeré odborné péče. 

5.7. Příkazník je vázán projevem vůle Příkazce s výjimkou pokynů, které jsou v rozporu se zákonem a je 
povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním této Smlouvy 
dozví, a to i po ukončení této Smlouvy. 

5.8. Příkazník odpovídá Příkazci za škodu způsobenou mu v souvislosti s poskytováním služeb podle 
této Smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem 
Příkazníka. Příkazník nese veškeré náklady vzniklé porušením jeho povinností, zejména náklady na 
zabezpečení nápravných opatření. 

5.9. Příkazník se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Příkazníkem nebo jeho poddodavateli Příkazci nebo třetím osobám, a to na 
limit pojistného plnění odpovídající povaze a předmětu této Smlouvy. Neudržování platnosti 
pojištění či požadované výše limitu pojistného plnění opravňuje Příkazce k odstoupení od této 
Smlouvy. Na výzvu Příkazce je Příkazník povinen existenci pojištění vč. kompletního znění 
pojistných podmínek podle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu prokázat. Příkazník výslovně 
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prohlašuje, že v předmětné smlouvě o pojištění nejsou žádné výluky týkající se tzv. projektové 
oblasti (zejména projekty spolufinancované z EU) a administrací veřejných zakázek. 

5.10.Příkazník je povinen oznámit, že je v případném střetu zájmu a nemůže tak čestně předmětnou 
činnost vykonávat. Příkazník zároveň prohlašuje, že není propojen se žádným z potenciálních 
dodavatelů a nebude se podílet na vypracování žádné z nabídek v rámci Veřejné zakázky. 

 

6. Povinnosti Příkazce 
 

6.1. Příkazce poskytne pracovníkům Příkazníka veškerou nutnou součinnost při získávání nutných 
podkladů a listinných podkladů k naplnění předmětu této Smlouvy. 

6.2. Příkazce poskytne Příkazníkovi včasné, pravdivé a úplné informace, které se váží ke službám 
poskytovaným Příkazníkem dle této Smlouvy. 

 

7. Odměna Příkazníka a náhrada nákladů 
 

7.1. Za služby dle této Smlouvy specifikované v článku 3.1 poskytne Příkazce Příkazníkovi odměnu ve 
výši 12.500,- Kč bez DPH zajeden MD, tedy za 13 MD je stanovena celková cena 162.500,- Kč bez 
DPH. 

7.2. Odměna uvedená v předchozím odstavci je odměnou nejvýše přípustnou. 

7.3. Sjednaná odměna zahrnuje veškeré činnosti Příkazníka uvedené v této Smlouvě a náklady s nimi 
spojené (tj. zejména dopravné, poštovné, náklady na tisk apod.). 

7.4. K odměně Příkazníka bude připočtena zákonná sazba DPH účinná v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. Změna ceny vč. DPH v důsledku změny sazby DPH je přípustná. 

 

8. Platební podmínky 
 

8.1. Odměna Příkazníka dle článku 7 této Smlouvy bude vyplácena na základě faktury vystavené 
Příkazníkem, a to bezhotovostním převodem na účet Příkazníka uvedený na faktuře. Příkazník je 
oprávněn odměnu fakturovat průběžně po provedení konzultací a činností dle čl. 3.1 Smlouvy. 

8.2. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od doručení faktury Příkazci. 

8.3. Faktura vystavená Příkazníkem musí splňovat náležitosti daňového dokladu uvedené v zákoně 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Příkazce je oprávněn před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit Příkazníkovi bez zaplacení fakturu, která nebude obsahovat některou 
náležitost uvedenou v této Smlouvě, případně bude mít jiné obsahové závady. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Příkazci. 

 

9. Smluvní pokuty a sankční ujednání 
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9.1. Příkazník je povinen na výzvu Příkazce zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ 
následujících porušení povinností Příkazníka sjednaných touto Smlouvou: 

• v případě, že Příkazník poruší povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 5., odst. 5.7 této 
Smlouvy, je Příkazce oprávněn uplatnit a Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti; 

• v případě, že Příkazník nebude při výkonu činností jménem Příkazce postupovat v souladu 
se ZZVZ, v platném znění, je Příkazce oprávněn uplatnit a Příkazník povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti. 

9.2. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy Příkazce 
Příkazníkovi. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Příkazce na splnění povinnosti 
smluvní pokutou zajištěné. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce na náhradu 
škody. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. 

9.3.  N/A 

9.4.  Příkazce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Příkazník nenese odpovědnost za udržení dotace 
Příkazcem s výjimkou případu, kdy dotace nebude udržena výhradně z důvodu zásadních formálních 
nedostatků podkladů připravených Příkazníkem v rámci jeho činnosti dle předmětu této Smlouvy. V 
takovém případě se Příkazník zavazuje vrátit Příkazci zpět poměrnou část odměny poskytnuté 
dle článku 7. odst. 7.1. této Smlouvy, která již byla Příkazcem uhrazena. 

 

10. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
 

10.1. Příkazce nebo Příkazník může tuto Smlouvu vypovědět písemnou formou, a to s tříměsíční 
výpovědní dobou bez udání důvodu, nenastane-li konec účinnosti této smlouvy dříve. Výpovědní 
doba začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď 
Smlouvy druhé Smluvní straně.  

10.2. Po uplynutí posledního dne výpovědní doby je Příkazník povinen ukončit činnosti prováděné na 
základě této Smlouvy, tj. včetně činností na základě dílčích objednávek. Příkazník je však povinen 
písemně upozornit Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně spojené s nedokončením činností přerušených v souvislosti se zánikem této 
Smlouvy. 

10.3. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Příkazník naplní některý z následujících 
důvodů tím, že: 

• je proti němu zahájeno insolvenční řízení; 
• vstoupí do likvidace; 
• je v prodlení s poskytováním služeb Příkazci oproti termínům uvedeným ve Smlouvě o více 

než 30 dnů, je-li prodlení způsobeno na straně Příkazníka; 
• oznámil Příkazci, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas; 
• přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně (min. 2 krát) neplní nebo porušuje jinou 

povinnost danou mu touto Smlouvou nebo specifikovanou v dílčí objednávce. 
 

10.4. Smluvní strany mohou ukončit kdykoli tuto Smlouvu vzájemnou písemnou dohodou. 
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11. Závěrečná ustanovení 
 

11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu Smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí Příkazce.  

11.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany potvrzují pravdivost svých údajů, které 
jsou uvedeny v článku 1. této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu trvání smluvního vztahu 
ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně sdělit 
úpravu údajů uvedených v článku 1. Smlouvy. 

11.3. Situace neupravené touto Smlouvou se řídí OZ, a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

11.4. Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích 
zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě Smluvní strany změní nebo 
přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, 
aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, 
která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, 
popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového 
ustanovení. 

11.5. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně nebo ústně, bude-li ústní forma 
pro daný úkon dostačující. Veškerá písemná oznámení, pokyny nebo jiná vyrozumění, jejichž 
zaslání nebo doručení tato smlouva vyžaduje může být uskutečněno osobním předáním, 
prostřednictvím kurýra, faxem, prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (e-mail) 
nebo poštou na výše uvedenou adresu nebo na jinou adresu, kterou tato příslušná smluvní 
strana určí v písemném oznámení zaslaném druhé smluvní straně. 

11.6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

11.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, přičemž jedno vyhotovení 
obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník. 

11.8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 OZ, 
a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 
Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

11.9. Tato Smlouva neobsahuje žádné přílohy. 

 

V Kroměříži dne 18.09.2019     V Olomouci dne 18.09.2019 

 

 

Kroměřížská nemocnice a.s.  Expirit Project Development s.r.o. 

 

 

Ing. Petr Liškář       Ing. Božena Matyášová 
místopředseda představenstva     jednatelka 
 



















































Lazarelní 13' 615 0o Brno
lČo: zssagałs, DlČ: cz25533843

Pŕikazní smlouva č. 607812019
podle s 2430 a následujĺcích z.č. 8912012 Sb., občanský zákonĺk, v platném znění

RTS

1. Smluvní stra

Kroměřížská nemocnice a.s.
adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01KroměříŽ
zastoupené: lng. Petr Llškář, MBA - místopředseda představenstva
!Č: 27660532
DlČ: Cz2766o532
zapsaná v obchodnĺm rejstřĺku Krajského soudu v Brně, oddil B, vloŽka 4416
profil zadavatele httos://nen.nipez.czlprofil/KMN
(dále jen přĺkazce)

RTS, a. s., Lazaretní í3, 6í5 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671zastoupená: Mgr. Jiřĺm Košuličem, statutárním ředĺtelem
osoba pověřená veškeým jednáním, oprávněná k podpisu smlouvy a všech přĺpadných
změn či doplňků a oprávněná jednat a rozhodovat ve všech věcech týkajĺcích se tétosmlouvy: Pavel Mitáš, řediteldivize Veřejné zakázky
bankovnĺ spojení:
č. účtu: 
lČo: 255 33 843
DlČ: Cz25533843
(dále jen příkazník)

2. Preambule

1' Cílem této smlouvy je vzď1emně projednat podmĺnky a postupy, které jsou nezbytné
pro zadávací ŕ'lzeni na veřejnou zakázku podle zákona ć. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen ,,zákon") tak, aby příkazce
jako veřejný zadavatel neporušil citovaný zákon. Předmětem dle této smlouvy je
administrace úkonů zadavatele podle zákona v rámci zadávacího řÍzeni na nadlimitní
veřeĺnou zakázcu na dodávkv.

2. Základni identifikační údaje o veřejné zakázce, která je předmětem této smlouvy
Název veřejné zakázky: Dodávka diagnostické přístrojové

techniky do Kroměřížské nemocnice, a.s.
Druh veřejnézakázky: veřejná zakázka na dodávky
Cásti veřejné zakázky: zakázka dělena na 4 části
Druh veřejnézakázky: nadlimitní
Forma zadávacího řizeni: otevřené řizeni



RTS
Lazaretní 13,615 00 Brno

lto: 25533843, DlČ: CZ25533843

3. Předmět sml

1. Předmět smlouvy se dále specifikuje jako zastupování příkazce vrámci průběhu
zadávacího řízenÍ (dále jen zadáni) formou definovanou V preambuli v souladu se
zákonem č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon") včetně prováděcích právnĺch předpisů.

2. Přĺkazník se zavazuje zajistit zejména tyto činnosti:
- Zpracování návrhu oznámení o zahájenízadávacího řízeni
- ZveřĄnění vzájemně odsouhlaseného oznámení o zahájení zadávacího řizení

ve Věstníku veřejných zakázek a v Úřednĺm věstníku Evroské unie
- Zpracování návrhu textové části zadávaci dokumentace v podrobnostech

stanovených zákonem v rozsahu nejméně
o PoŽadavkyna kvalifikacidodavatelů
o PoŽadavky najednotný způsob zpracování nabídkové ceny
o Podmínky a poŽadavky na zpracování nabĺdky
o obchodní podmínky (dle vzoru přĺkazce)

- Projednání návrhu textové části zadávaci dokumentace s příkazcem a
vyhotovení vzájemně odsouhlaseného konečného zněnĺ všech částí textové
zadávací dokumentace

- Přijímání Žádostí dodavatelů o vysvětlení či změny zadávaci dokumentace a
zpr acov ánÍ vysvětlen í (vysvětlen í a přĺpad ných změn ) k zadáv ací doku mentaci

- otevírání nabídek v elektronické podobě,
- Připravení podkladů pro komisi pro posouzenÍ a hodnocení nabídek, bude-li

příkazcem ustanovena
- Kontrola splnění kvalifikace vybraného dodavatele včetně vypracování návrhu

písemného protokolu o posouzení kvalifikace
- Příprava prohlášení o střetu zájmŮ členů /přĺpadně náhradníků/ komise a

zabezpečen í jeho pod pisu
- Zpracování návrhů protokolů z jednánĺ komise až po vypracování návrhu

závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
- Zabezpečení písemností pro komunikaci mezi zadavatelem a účastnĺkem

zadávacího řizeni pro přĺpadné vysvětlení nabĺdek nebo odůvodnění mimořádně
nízké nabĺdkové ceny podle pokynů komise

- VypracováníŽádosti o předloŽení dokladů před podpisem smlouvy od vybraného
dodavatele a jejich posouzení

- Připravení návrhu rozhodnutízadavatele o výběru dodavatele a předání příkazci
k podpisu

- oznámení rozhodnutízadavatele o výběru dodavatele
- Zveřejnění výsledků zadávacĺho řízeni Ve Věstnĺku veřejných zakázek a

v Uředním věstníku Evroské unie_ oznámenĺ účastníkům zadávacího řizeni o uzavřenísmlouvy
- Zpracování písemné Zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízeni
- Kompletace a předání archivní dokumentace o průběhu zadání v jednom

vyhotovenĺ (originál). V případě poŽadavku přĺkazce na zhotovení a předánĺ
kopie archĺvní dokumentace o průběhu zadání, popř. nabĺdek dodavatelů předá
příkazník příkazci kalkulaci nákladů na poŽadovanou sluŽbu a následně po



RTS

dohodě s
dokumentů

Lazaretní 13' 615 00 Brno
lČo: zssggeło, DlČ: cz25533843

příkazcem vyhotoví na náklady přĺkazce kopie poŽadovaných

3. Příkaznĺk se rovněŽ zavazĄe, Že na základě pokynu příkazce vypracuje i návrhy
podkladů nezbytných pro řešení případných námitek účastníků/dodavatelů, a to
zejména:
- Zpracovánírozhodnutízadavateleonámitkách
- Zpracování přĺpadného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu

hospodářské soutěŽe
- Předání dokumentace o zadáni zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské

soutěŽe
- Zajištěnĺ úkonů vyplývajících z rozhodnutĺ Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěŽe o návrhu dodavatele
Pro provedení těchto úkonů, které nejsou obsaŽeny v odměně podle této smlouvy,
sjednávají obě smluvnĺ strany hodinovou sazbu ve výši 350,- Kč/hod bez DPH s tĺm,
Že celková cena za kompletnĺ provedení úkonů spojených s námitkami Účastníka
zadávacího řizeni či návrhu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe nesmí
překročit částku 10.000,- Kč bez DPH.

4' Pokud by přĺkazce svým rozhodnutím zadávací řízeni zrušil, pak je povinnostĺ
příkazníka provést přípravu rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky včetně
jeho rozeslánĺ všem dotčeným dodavatelům a jeho zveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

5. Jako výsledek činnosti příkazníka předá přĺkazník přĺkazci veškerou dokumentaci o
průběhu zadávacího řízení' Tato dokumentace bude obsahovat veškeré doklady,
zápisy a protokoly z jednání, jejichŽ pořízení vyŽaduje zákon.

4. cestné prohlášenĺ přĺkazníka

1. Příkazník čestně prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není Ve vztahu
k zadávané veřejné zakázce ve střetu zĄmŮ ve smyslu $ 44 zákona. Pokud by
v průběhu zadáni nastaly nové skutečnosti ve vztahu ke střetu zájmŮ přĺkazníka nebo
osob, které se za pŕikazníka zadávacího řízení účastnĺ, je příkaznĺk povinen tuto
skutečnost bezodkladně oznámit příkazci. Pokud tak neučinĺ, má se za to, že žádné
změny nenastaly' Příkazník současně čestně prohlašuje, Že o všech skutečnostech, o
kteých se dozví v souvislosti s výkonem své funkce zachová mlěenlivost.

5. Gas plnění

1' Příkazník se zavazuje zabezpečit činnosti k zadání veřejné zakázky vtermínech
uvedených v harmonogramu, kteý je nedílnou součástĺ této smlouvy.

2' Termíny uvedené v harmonogramu jsou pouze orientační a jsou závislé na včasném
rozhodnutí příkazce o provedení úkonů, o ktených musĺ ze zákona rozhodnout
příkazce sám (rozhodnutí a souhlas se zveřejněnĺm, včasné ustavení případné
komise, rozhodnutí o výběru dodavatele apod.). Tyto termíny budou v případě
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námitek uchazečů prodlouŽeny o zákonné lhůty a dobu trvání ŕizenÍ o námitkách
popřĺpadě o dobu správního řizení na základě návrhu uchazeče(ů) na Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěŽe.

3' obě smluvnĺ strany se dohodly na zahájení činnosti příkaznĺka ihned po podpisu této
smlouvy, přičemŽ příkazce má právo zahájení jednotlivých konkrétních úkonŮ
jednostranně určit.

4. Za termín ukončenĺ činnosti příkaznĺka je považován den předání kompletní archivní
dokumentace o průběhu zadávacího řízení příkazci.

6. odměna příkazníka (cena)

odměna příkazníka je stanovena na základě individuální kalkulace předpokládaných
nákladů příkazníka a obsahuje všechny náklady příkazníka související s provedením
předmětu plnění.

I

2' odměna je stanovena ve výši
Cena bez DPH:
DPH 21 o/o:

cena včetně DPH:

75.000,- Kč
15.750,-Kč
90.750'_ Kě

V přĺpadě změny výše DPH, bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná
sazba DPH ve výśi 21 o/o)'

3. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek
definovaných touto smlouvou.

4' Cena obsahuje zejména:
- náklady spojené s telefonem, poštovným apod.,
- náklady na posouzení nabídek a vypracovánĺ rekapitulace obsahu nabídek,
- náklady na cestovné,
- mzdové náklady pracovníků příkaznĺka,
- ostatnínáklady nezbytné pro řádný průběh zadávacího řizeni,
- náklady na zveřejněnívýsledků zadávacího řízení.

5. Bude-li třeba podle průběhu zadávacího ŕízeni vypracovat odborný posudek od
externího poradce hodnotĺcí komise nebo k jiné záleŽitosti týkající se zadávacího
řizeni, pak jeho vypracování objedná příkazník po odsouhlasení příkazcem a náklady
na Vypracování odborného posudku uhradĺ následně příkazce přĺkaznĺkovi mimo
sjednanou odměnu.

7. Fakturace a platební podmínky

1. Příkazník nepoŽaduje zálohu'
2. Provedené práce budou uhrazeny ve dvou samostatných splátkách, vŽdy na základě
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daňového dokladu (dále také faktury) příkazníka:
a) první fakturu vystavĺ přĺkazník po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to ve výši

45.000,- Kč bez DPH,
b) konečnou fakturu vystaví příkazník po uveřejněnĺ výsledků zadávacĺho řĺzení ve

Věstnĺku veřejných zakázek (tedy po vyřešenĺ všech případných námitek,
případně rozkladů)' Výše konečné faktury činĺ 30'000,- Kč bez DPH.

K uvedeným částkám bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plnění (nyní 21 o/o).

3. Faktura vystavená příkazníkem bude mít náleŽitosti daňového dokladu stanovené
zvláštním právním předpisem. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou
náleŽitost, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
příkazníkovi k provedenĺ opravy. V takovém případě nelze uplatnit penále. od doby
odeslání nové faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti
běŽĺ opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

4. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů od jejich obdźenĺ přĺkazcem.
Prodlení příkazce kratšíjak třicet dnů nepodléhá úroku z prodlení.

5. Pokud z jakéhokoliv důvodu na straně přĺkazce nebude zadávací řizeni zahájeno je
příkazník oprávněn vyfakturovat pouze část sjednané odměny, a to takto:
a) při rozhodnutí o nezahájení zadávacĺho řizeni v průběhu přĺpravy zadávacích

podmínek ve výši 15o/o ze sjednané odměny
b) přĺ rozhodnutí o nezahájení zadávacího řízeni po vypracovánĺ a odeslání

zadávacích podmĺnek příkazci k odsouhlaseníve výši 30% ze sjednané odměny

6. Pokud z jakéhokoliv důvodu na straně příkazce bude zadávací řízení po jeho
uveřejnění kdykoliv v jeho průběhu zrušeno rozhodnutím přĺkazce, je příkaznĺk
oprávněn vyfakturovat pouze část sjednané odměny, a to takto:
a) při rozhodnutí o zrušení zadávacího řĺzení před lhůtou pro podánĺ nabĺdek ve výši

600/o zé sjednané odměny,
b) při rozhodnutí o zrušenĺ zadávacího řízení po lhůtě pro podání nabídek, ale před

posouzenĺm a hodnocením nabídek ve výši 75o/o ze sjednané odměny,
c) při rozhodnutí o zrušenizadávacího řízení po posouzenĺ a hodnocení nabĺdek ve

výši 95% ze sjednané odměny.

8. Příslušná dokumentace pro zadánÍ veřejné zakäzky

1. Přĺkazce je povinen předat příkaznĺkovi nejpozději deset dnů před sjednaným
termínem zahĄení zadávacĺho ŕizenÍ (sjednané datum uveřejnění oznámení o
zahĄeni zadávacího řízení) v elektronické podobě technickou část zadávací
dokumentace V rozsahu, obsahu a formátu stanoveném zákonem nebo jeho
prováděcími právnĺmi předpisy. Na tomto předáníje závislé splněnĺ všech následných
termínů.

2. Příkazce odpovídá za úplnost a správnost technické části zadávací dokumentace' Za
vady či nepřesnosti těchto příkazcem předaných podkladů nenese přĺkaznĺk Žádnou
odpovědnost. Přĺkazník nemá povinnost přezkoumávat obsah přĺslušné dokumentace
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ani ověřovat její soulad s prováděcími právnĺmi předpisy

3. Pokud v průběhu zadání veřejné zakázky budou zĄemci vyŽadovat jakékoliv
vysvětlení k zadávací dokumentaci (dále také ,,vysvětlení") týkající se technické části
zadávací dokumentace, je příkazce povinen zajistit součinnost odborné osoby tak,
aby odpovědi na vysvětlení byly předány příkazníkovi nejpozději 2 dny ode dne
doručení Žádosti o vysvětlení. Příkazník je pak povinen zajistit uveřejnění vysvětlenĺ
na profilu zadavatele. Důsledky prodlení s předánĺm výše popsaných
doplňujících podkladů či informací přĺkazcem příkazníkovijdou k tiŽi příkazce.

4. Příkazce bere na vědomí, Že případné vysvětlení k zadávací dokumentaci (zejména
změny zadávaci dokumentace) má za následek nezbytné prodlouŽení lhůty pro
podání nabídek, v extrémnĺch případech aŽ o celou její původní délku. Délku, o
kterou má být lhůta pro podání nabídek prodlouŽena, navrhne příkazník a konečné
rozhodnutĺ přísluší přikazcl Pokud příkazce nebude respektovat návrh příkazníka na
délku nezbytného prodlouŽenĺ lhůty pro podánĺ nabídek, nenese přĺkazník za
přĺpadné následky způsobené tĺmto úkonem Žádnou odpovědnost.

9. Profil zadavatele

1. Příkazce je ze zákona povinen zveřejňovat některé dokumenty týkajĺcí se průběhu
zadávacího řízení na profilu zadavatele (definice profilu zadavatele je obsaŽena
v zákoně).

2' Úrony spojené s uveřejňováním povinných dokumentů a údajů na profilu zadavatele
jsou předmětem této smlouvy. Příkazce zajistí příkazníkovi, jako externímu
administrátorovi této zakázky, příslušná práva k výkonu této činnosti. ProtoŽe
prováděcí právní předpis obsahujícĺ povinnosti zadavatelů v souvislosti
s uveřejňovánĺm na profilu zadavatele vyŽaduje některé dokumenty uveřejňovat
podepsané zaručeným elektronickým podpisem zaloŽeným na kvalifikovaném
certifikátu, uděluje příkazce přĺkazníkovi plnou moc k elektronickému podpisu
takových dokumentů.

3. Příkazce je povinen uveřejnit na profilu zadavatele i některé dokumenty, které
vzniknou mimo rámec předmětného zadávacĺho řízení. Přĺkazce bere na vědomí, Že
tato smlouva neobsahuje povinnost přĺkazníka upozorňovat příkazce a předávat mu
podklady k uveřejnění následujících dokumentů:

- případných dodatků k uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku
- výše skutečně uhrazené ceny.

í0. Elektronický nástroj

1' Příkazce má zákonnou povinnost vést veškerou komunikaci s dodavateli
elektronickou formou, nestanoví-|i zákon výjimku' Mezi tyto úkony patří i podávánĺ a
přijímání nabídek. Příkazce je povinen sdělit přĺkazníkovi před zahájenĺm zadávacího
řízení, kteý elektronický nástroj bude pro tuto veřejnou zakázku vyuŽit a předat
příkaznĺkovi přístupová hesla a klĺče a práva k elektronickému nástroji v rozsahu
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potřebném pro výkon jeho povinností

2. Pŕíkazce předává podpisem této smlouvy příkazníkovi plnou moc k přijetí,
případnému odšifrování a otevření nabĺdek prostřednictvĺm elektronického nástroje.
otevírání nabídek (případně i odšifrování) bude provedeno za účasti dvou
oprávněných osob příkazníka, kteými mohou být ustanoveni: Pavel Mitáš, Lenka
Potrusilová, Dis', Roman Hlaváč, !ng. Boris Vrbka, lng. Radomír Drozd nebo lng'
Marek Slabý.

3. Přĺkazník po uplynutí lhŮty pro podánĺ nabídek zpřĺstupní obsah všech řádně
podaných nabídek a z tohoto úkonu vypracuje příkazník protokol o otevírání obálek
s nabídkami, kteý v zĄmu transparentnosti uveřejní na profilu zadavatele, nebo jej
poskytne příkazci k uveřejnění (podle dohodnutého způsobu vedení profilu
zadavatele).

11. lu bení příkazce

Příkazce je povinen před datem potřebného Úkonu ustavit komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek v počtu nejméně pěti členů a včetně stejného počtu náhradníků. U
hodnotícĺ komise musí přĺkazce zajistit jmenování nejméně jedné třetiny členů
s příslušnou odbornostíve vztahu k veřejné zakázce.

2' Příkazce je povinen provést posouzení technických parametrů nabĺdek účastnĺků
zadávacího řÍzeni, nebo na vlastní náklady zabezpečit její posouzení odbornou
osobou.

3. Příkazce je povinen nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty, po kterou jsou
dodavatelé svými nabĺdkami vázáni (zadávacÍ lhůta) rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky (text rozhodnutí vypracuje na Žádost příkazce příkazník)'
Prodlenĺ příkazce v této věci a v této lhůtě jde k tíŽi příkazce.

4' Příkazce nesmĺ uzavřĺt příslušnou smlouvu s účastníkem zadávacího řízenĺ, ktený byl
vybrán dřĺve, neŽ mu příkazník oznámi, Že uplynuly lhůty stanovené zákonem, ve
kteých smlouva nesmĺ být uzavřena'

5' Příkazce je povinen prokazatelně písemně informovat příkazníka o tom' Že byla
uzavřena příslušná smlouva s vybraným dodavatelem, a to nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Přikazce bere na vědomĺ, Že smlouva
s vybraným dodavatelem musí být podepsána smluvními stranami zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaným certifikátu. Na podpis smlouvy
s vybraným dodavatelem navazujĺ v zákonem stanovených lhůtách další zákonné
povinnosti. Prodlení s oznámenĺm podpisu smlouvy a následné prodlení
v navazujĺcích úkonech jde k tiži pŕikazce'

6. Příkazce bere na vědomí, Že pokud mu vzniká ze Zákona o registru smluv (předpis č.
34012015 Sb.) povinnost zveřejnit uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv, nenĺ tato povinnost
povinností příkazn ĺka.
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7. Pokud při poskytnutí státních prostředků na úhradu Veřejné zakázky vyŽaduje
poskytovatel finančních prostředků (zejména ministerstva nebo fondy) zvláštní
podmínky pro zadávaci řizeni, je příkazce povinen upozornit příkazníka na tuto
skutečnost a předat mu kopii těchto podmĺnek. odsouhlasenÍ zadávacího řĺzení,
zadávacích podmínek a jakoukoliv komunikaci vůči poskytovateli dotace zabezpečuje
příkazce.

8. obdżí-li příkazce jakýkoliv doklad nebo dopis váahujícĺ se k zadání této veřejné
zakázky, je povinen jej bezodkladně poskytnout příkazníkovi nebo jej o něm
prokazatelně informovat. Pokud tak neučiní, nenese příkazník odpovědnost za
prodlenĺ nebo úkony, které jsou s tímto dokumentem nebo s touto informací spojeny.

9. Příkazce neočekává podánĺ nabídky zahraničním dodavatelem. Z tohoto důvodu
nepoŽaduje aby harmonogram průběhu zadávacího řízení, kteý je přílohou této
smlouvy, obsahoval lhůtu pro podání nabídky delšĺ neŽ 60 kalendářních dnů (viz
Rozhodnutí Č.i.: ÚoHs-sso6t2o13Nz-o111t2o13t521/HKu). Lhůta pro podání
nabídky bude stanovena V souladu s S 54 nebo $ 57 zákona.

12. Další nant

1. Přĺkazce tímto pověřuje přĺkazníka, aby jeho jménem oznamoval všechna jeho
rozhodnutĺ účastníkům zadávacĺho řĺzenĺ a dále prováděl všechny úkony nutné k
řádnému průběhu zadávacího řízeni s výjimkou úkonů' které ze zákona musí
příkazce vykonat sám.

Příkaznĺk hradĺ ze svých prostředků nebo prostřednictvím svého pojistitele veškeré
náklady' správního řízeni před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěże, které
budou Uřadem pro ochranu hospodářské soutěže přikazci vyměřeny, pokud jsou
důsledkem neplnění smluvených povinností přĺkazníka. Příkazník v takovém případě
nese i náklady na zabezpečenĺ přĺpadných nápravných opatření (nové zadávací
řÍzeni nebo opravné úkony podle pravomocného rozhodnutí ÚoHS).

3' Tuto smlouvu lze měnit pouze pĺsemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být
výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.

4' Smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichżjeden obdżí příkazník a jeden
příkazce.

5. Veškerá ujednánĺ a dohody učiněné před podpisem této smlouvy ve věci řešené touto
smlouvou pozbývají podpisem této smlouvy platnosti'

í3. Uveřeinění smlouvy

1. Smluvní strany berou na vědomí, Že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněnĺ
v registru smluv dle zákona č. 34012015 Sb., zákona o zvláštních podmĺnkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
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zákon o registru smluv).

2' Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, Že smlouva ve smyslu $ 6 odst. 1

zákona o registru smluv nenabude účinnosti dřĺve neŽ dnem uveřejnění v registru
smluv, není-li touto smlouvou stavena Účinnosti jiným dnem, následujícĺm aŽ po dni
uveřejnění smlouvy v registru smluv. Jakékoli plnění přijaté jednou ze smluvních stran
před nabytím účinnosti smlouvy tak bude nutné v souladu se zákonem ć,' 89l2o12
Sb., občanského zákoníku povaŽovat za bezdůvodné obohacení.

3' Smluvní strany se dohodly, że smlouvu v registru smluv uveřejní přĺkazce a to
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V případě, Že smlouvu povinná strana
podle věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvnĺ strana.

4. Smluvní strany uvádí, Že tato smlouva neobsahuje Žádné údaje týkající se
obchodního tajemstvíjedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při
uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněnĺm smlouvy
v plném rozsahu souhlasí

5. V případě, kdy by došlo ke zrušení této smlouvy pro jejĺ nesprávné uveřejněnĺ, at' jiŽ
z jakéhokoli důvodu, zavazĄĺ se strany uzavřít novou smlouvu (popř. dohodu o
narovnání) a to v takovém znění, aby byl dodrŽen ve stejném rozsahu smysl, účel a
předmět této smlouvy, tzn. aby uzavřenou novou smlouvu došlo ke zhojení vzniklého
stavu tak, jakoby ke zrušenĺ smlouvy nedošlo.

14. Plná moc

Podpisem této smlouvy uděluje přĺkazce příkaznĺkovi k předmětné veřejné zakázce
plnou moc kzastupování přĺkazce, společnosti RTs, a.s., Lazaretní 13,615 00 Brno,
za níŽ v tomto případě jedná Pavel Mitáš, ředitel divize Veřejné zakázky, ke všem
úkonům spojeným s celým průběhem zadávacího ŕ'lzení a současně ke všem úkonům
spojených s přĺpadným probíhajícím správním řĺzením vedeným před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěŽe (dále také orgán dohledu). Plná moc se vztahuje
zejména na:

prováděnĺ Úkonů jménem příkazce vůči dodavatelům a vůči členům komise či komisí
jmenovaných příkazcem
uveřejňování Údajů ve Věstníku veřejných zakázek včetně všech případných změn
nebo doplněnĺ
uveřejňování na profilu zadavatele včetně elektronického podepisování dokumentů
uveřejňovaných na profilu zadavatele
přijímání nabídek prostřednictvĺm elektronického nástroje
předání archivní dokumentace o průběhu zadávacího řĺzení orgánu dohledu
přebírání a předávání korespondence, dokumentů a stanovisek vyżádaných
orgánem dohledu
převzetídokumentace o průběhu zadávacího řízení od orgánu dohledu

1
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Pavel Mitáš je oprávněn v odůvodněných přĺpadech předat či postoupit tuto plnou moc jiné
osobě, která je v zaměstnaneckém poměru ke společnosti RTS, a.s. Ukončením
zadávacĺho řÍzeni tato plná moc zaniká.

2. Příkaznĺk není oprávněn činit jménem přĺkazce rozhodnutí ve věcech:
- vyřízenĺ námitek
- vyloučenídodavatele z účasti v zadávacim řízení
- zrušení zadávacího ŕízení
- zadání veřejné zakázky (rozhodnutĺ zadavatele o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy s vybraným dodavatelem)

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 Předpokládaný harmonogram průběhu zadávacího řízení
Příloha č. 2 Cestné prohlášení ke střetu zĄmŮ osob podílejících se na přĺpravě a

r e alizaci zadáv acího ŕízeni

Zapŕíkazce:

KroměřĺŽ, o"" ......1.:.. 11:.llli

Za přÍkaznĺka:

Brno  dne.........



PŘEDPoKLÁDANÝ nłnľtĺoNocRnľl pnŮeĚHu znoÁvłcĺno Řízeľĺ
orevŘeľÉ ľaounĺlrľí Řízeľĺ

Dodávka diagnostické přĺstrojové technlky do KroměříŽské nemocnice, a.s.

Ukon Předpokládaná lhůta Poznámka

FÁzE pŘĺpnew

Vypracování ZD do 5 pracovních dnů
VyŽaduje součinnost zadavatele a kompletnĺ
technickou specifikaci.

Zapracovánĺ připomÍnek CRR do 2 pracovnĺch dnů
Zapr acov áni přĺpad ných při po m í n e k poskytovatele
dotace k zadávací dokumentaci.

odeslánĺ oznámenÍ o zahájení zadávacího
řízení v informačnĺm systému do 'l pracovního dne

odeslánĺ oznámení do Věstníku po odbżení pokynu
zadavatele k zahájení'

Fi\zE PoDÁNí NABíDEK A oTEvíRÁNĺ oaÁLex

Lhůta pro podánĺ nabídek min' 35 kalendářních dnů

Minimálnĺ lhůta, která bude stanovena v oznámení o
zahĄení zadávacího řĺzení, která zahrnuje i rezervu
pro uveřejnění, tak aby bylazadávací dokumentace
dostupná na profilu zadavatele alespoň 31

kalendářních dnů.

otevírání obálek s nabĺdkami bezprostředně po konci lhůý pro
podání nabídek

otevíránĺ obálek probĺhá elektronicky v NEN

F^zE HoDNocEľí NłgíoeK A VýBĚR DoDAVATELE

Hodnocení nabídek 30 kalendářních dnů

Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele
(dodavatelů) probíhá v sĺdle RTS, a.s. pokud nedojde k
jiné dohodě. Následuje Žádost vybranému dodavateli
(dodavatelům) o předloŽenĺ dokladŮ před podpisem
smlouvy a jejich posouzení. Úkony zajišt'uje RTS, a.s. a
podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je
Zpĺáva o posouzení a hodnocenĺ. Lhůta na uvedené
úkonyje stanovena orientačně, včetně rezervy na
případné vyjasňovánĺ nabídek.

Rozeslánĺ oznámení o výběru dodavatele do 1 pracovnĺho dne
Zajišťuje RTS, a.s., bude provedeno do 1 pracovnĺho
dne od obdrŽenÍ rozhodnutí o výběru dodavatele od
zadavatele.

uvedené lhůý vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s. a jsou významně ovlĺvněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou
provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protoŽe je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodlouŽit.
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ěesrľÉ pnonlÁŠeľí xe sTŘETU z'AJMŮ

Veřejná zakázka

,,Dodávka diagnostické přístrojové techniky do Kroměřížské
nemocnice, a.s."

Jméno a příjmení:
Zaměstnavatel:
oP č.
Pozice:
Funkce v rámci ZŘ

Jméno a příjmení:
Zaměstnavatel:
oP č'
Pozice:
Funkce v rámci ZŘ

Jméno a př'ljmení:
Zaměstnavatel:
oP č.
Pozice:
Funkce v rámci ZŘ

Pavel Mitáš
RTs, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Bmo
205058828
ředitel divize Veřejné zakázky
přĺprava zadávací dokumentace a administrace veřejné
zakázky

lng. Boris Vrbka
RTS, a.s.,Lazaretní 13, 615 00 Brno
210387156
referent divize Veřejné zakázky
příprava zadávaci dokumentace a administrace veřejné
zakázky

Jan Vrbka
RTS, a.s.,Lazaretní 13,615 00 Bmo
201217627
referent divize Veřejné zakázky
příprava zadávaci dokumentace a administrace veřejné
zakázky

Já, jako osoba podílející se na přĺpravě a realizaci zadávacího ř'lzeni k výše
uvedené veřejné zakázce jsem si vědom znění č!ánku 57 odst. 1 a2 nařízení (EU,
EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kteým se stanovĺfinanční
pravidIa o souhrnném rozpočtu unie a o zrušení nařĺzení rady (Es' EURATOM) č.
1 60512002, kteý stanoví:

,,1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podítejícíse na plnění rozpočtu a na
jeho správě, včetně přĺpravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží
jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud
toto riziko existuje, upustÍ dotčená osoba od takového jednánĺ a předložĺ věc
pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvľzenĺ o tom, zda střet zájmťl
existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se

L
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zjistí střet zájmťl, ukončĺ dotčená osoba veškerou svou činnosŕ ye věci' Pověřená
schvalujícĺ osoba učinÍ sama veškeré dalšĺ vhodné kroky.
2. Pro učely odstavce 1 ke střetu zájmŮ docházÍ, je-li z rodinných důvodů, z důvodťl
citových vazeb, z dťlvodů politické nebo národnĺ spřízněnosti, z dťlvodťl
hospodářského zájmu nebo z dťlvodťl jiného společného zájmu s příjemcem finanč-
nĺch prostředkťl ohrožen nestranný a objektivnĺ výkon funkcí Účastníka finančních
operacĺ nebo jiné osoby podle odstavce 1."

ProhIašuji, Že si nejsem vědom Žádného střetu zĄmŮ, v němŽ bych se mohl
nacházet ve vztahu k hospodářským subjektům, které mohou podat nabídku v rámci
tohoto zadávacího řízení, ať jde o jednotIivce, členy sdruŽení nebo subdodavatele.
ZĄména prohlašuji, Že jsem se nepodílel a nebudu se podílet na zpracování Žádné
z nabídek uchazečů a nemám osobní zĄemnazadání výše uvedeného zadávacího
řízení.
Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, Že neexistují Žádné
skutečnosti či okolnosti minulé, současné ani takové, které by mohly nastat v
dohledné budoucnosti, jeŽ by mohly u kterékoli ze stran zpochybnit moji
nepodjatost.
Potvrzuji, Že pokud v průběhu přípravy nebo realizace zadávacího řízení zjistím
nebo vyjde najevo, Že jiŽ nesplňuji podmínku nepodjatosti nebo existuje či nastal
střet zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli nebo zadavatelem
určené osobě'
RovněŽ potvrzuji, Že uchovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kteých se
dozvím v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou. Nezveřejním Žádné
důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s výše
uvedenou veřejnou zakázkou' lnformace, které mi budou sděleny, nezneuŽiji.
Zejména souhlasím s tím, Že budu uchovávat mlčenlivost o veškeých informacích
či dokumentech, které mi budou poskytnuty nebo které připravĺm pro účel
posouzení nebo hodnocení nabídek, a souhlasím s tím, Že tyto informace a
dokumenty budou pouŽity výhradně pro Účely této zakázky a nebudou poskytnuty
bez svolenĺzadavateIe Žádné třetĺ straně'

Datum a místo: Brno, ..*9..q...P..'1?

Podpis: Pavel Mitáš

lng. Boris Vrbka

Jan Vrbka
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ATLAS consulting spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP, Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava 

+420 596 613 333          klientske.centrum@atlasgroup.cz          www.atlasgroup.cz 

SERVISNÍ SMLOUVA č. 490201871 programového vybavení MANAŽER SMLUV  
A DOKUMENTŮ 

uzavřená zejména dle ust. § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

ATLAS consulting spol. s r.o.  

Výstavní 292/13, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706  
Bankovní spojení: 
e-mail:  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn. C3293 
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti   
 (dále jen „dodavatel“) 

a 

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69,  767 01  Kroměříž 
IČO: 27660532, DIČ: CZ27660532 
e-mail: 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. B4416 
zastoupená: …………………………………..Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsedou představenstva 
(dále jen „odběratel“) 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout odběrateli licenci k užití programového vybavení Manažer 
smluv a dokumentů, 10 přístupů, s časovým omezením platnosti licence po dobu trvání této smlouvy (dále 

jen „produkt“), a dále se po dobu účinnosti této smlouvy zavazuje zajišťovat pro odběratele poradenské a 
servisní služby dle odst. 2.2 této servisní smlouvy) a odběratel se zavazuje za licenci a sjednané služby 
dodavateli zaplatit smluvenou cenu dle článku 3 této servisní smlouvy. 
 

2.2 Čerpání služeb: 
 zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 1 hodiny, 
 telefon na Linku zákaznické podpory, 
 přednostní e-mail na technickou podporu, 
 informace o novinkách formou bulletinu, 
 pravidelný roční upgrade produktu, 
 služba „volání zpět“, 
 poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma, 
 verze notebook za zvýhodněné ceny, 
 servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva), 
 metodické školení dle zvýhodněných sazeb (25 % sleva), 
 10 % sleva na rozšíření produktu. 
 
Právo na čerpání výše uvedených služeb vzniká dnem úhrady za poskytování služeb dle článku 3 této servisní 
smlouvy.   

 
3. Cenové a platební podmínky 

 
3.1 Služby jsou v rámci této servisní smlouvy poskytovány dle aktuálního ceníku služeb, viz www.atlasconsulting.cz. 

3.2 Cena za licenci k užití je stanovena na 30.000,- Kč bez DPH jednorázově. 

Cena za instalaci je stanovena na 5.000,- Kč bez DPH jednorázově. 

Cena za školení je stanovena na 5.000,- Kč bez DPH jednorázově. 

V uvedené ceně není zahrnuta aktuální sazba daně z přidané hodnoty.  

3.3 Cena za 1 rok poskytování služeb je stanovena na 8.000,- Kč. Celková cena za celé období trvání smlouvy 
dle odst. 7.1 je 24.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřitisíckorunčeských). V souladu se zákonem o DPH přistupuje 

k této částce aktuální sazba DPH. 

3.4 Úhrada za licenci a služby bude uhrazena jednorázově dopředu na celé období trvání smlouvy na základě 
elektronického zálohového platebního nebo daňového dokladu (dále jen faktura) dle § 26, odst. 3 zákona č. 
235/2004Sb. v platném znění, vystaveného dodavatelem se splatností do 31.12.2020, doručeno odběrateli na 
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jeho e-mailovou adresu: . Doručením elektronického platebního dokladu se tak 
rozumí jeho odeslání na odběratelem uvedenou e-mailovou adresu. 

3.5 Kontaktní osoba odběratele pro fakturaci:  

3.6 Za den platby je považován den připsání příslušné platby na účet dodavatele.  

3.7 Před uplynutím předplaceného období bude odběrateli zaslána faktura na další období   poskytování služeb, 
faktura bude doručení na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v odst. 3.4. nebo na doručovací adresu 
odběratele. 

3.8 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to o roční míru inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) 
Českého statistického úřadu oficiálně vyhlášenou v ČR za uplynulý kalendářní rok, nejdříve však po uplynutí 
období, na které byla tato smlouva sjednána. 

3.9 V případě prodlení odběratele s platbami dle této servisní smlouvy, je dodavatel oprávněn vůči odběrateli 
uplatnit nárok na úhradu úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.  

4. Spolupráce ze strany dodavatele 

4.1 Po úhradě ceny za poskytování služeb za příslušné období, zajistí dodavatel výkon servisních prací 
v dohodnutých termínech a odpovídající kvalitě. 

4.2 Dodavatel odběrateli účtuje ceny servisních prací se zvýhodněními oproti standardnímu ceníku. 

4.3 Dodavatel zajistí přednostní vyřízení požadavků odběratele na lince zákaznické podpory. 

4.4 Roční dodávka upgrade programového vybavení zdarma. 

4.5 Zasílání informačních bulletinů a obchodních zpráv dodavatele. 

4.6 Dodavatel odpovídá za to, že produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uživatelské dokumentaci (příručkách 
a manuálech), jak jsou dostupné na internetových stránkách dodavatele a v uživatelské dokumentaci. Odběratel 
je odpovědný za to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastností či funkcí, které nejsou 
v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a odběrateli nevznikají z tohoto důvodu žádné 
nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od smlouvy. 

4.7 Na data poskytnutá v rámci základní dodávky produktu a upgrade se vztahují Všeobecné obchodní a licenční 
podmínky základní dodávky ve stejném rozsahu. Jejich znění je umístěno na internetových stránkách 
dodavatele www.atlasconsulting.cz, a odběratel je povinen se jimi řídit. 

5. Spolupráce ze strany odběratele 

5.1 Odběratel komunikuje s dodavatelem výhradně prostřednictvím odpovědných kontaktních osob: 
- za dodavatele: Klientské centrum, tel.: 596 613 333, e-mail: klientske.centrum@atlasgroup.cz     
- za odběratele: , tel.: , e-mail:  
-    za odběratele pro instalaci a migraci dat z Loginetu: , tel.: , e-mail: 

 

5.2 Chce-li odběratel využít služeb s výjimkou telefonické podpory, uvedených v odst. 2.2 této servisní smlouvy, 
o poskytnutí těchto služeb požádá na e-mail: klientske.centrum@atlasgroup.cz.. 

5.3 Odběratel konkrétně specifikuje veškeré požadavky na servisní zásahy. 

5.4 Odběratel informuje dodavatele předem o plánovaných zásadních změnách v podmínkách provozování 
aplikace Manažer smluv a dokumentů (technické a softwarové prostředky počítačové sítě, nastavení parametrů 
aplikace apod.). 

5.5 Odběratel poskytne dodavateli součinnost a nutné prostředky (přístup k hardware, přístupová práva) potřebné 
pro provedení servisního zásahu. 

5.6 Klientská linka dodavatele: tel. č.: 596 613 333. 

5.7 Odběratel umožní dodavateli provést servisní práce v požadovaném rozsahu a pracovní době mezi 8:00 a 
18:00 hod. v pracovní dny a v této době zajistí přítomnost odpovědných osob. 

6. Poplatky 

6.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu servisního zásahu ze strany dodavatele bude za každou uplynulou 
hodinu zpoždění poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny zásahu, nejvýše však 50 % z ceny zásahu. V případě 
zpoždění nad 4 hodiny bude zásah poskytnut v náhradním termínu se slevou 50 %. 

6.2 Nedojde-li k úhradě ceny za poskytování služeb řádně a včas dle článku 3 této servisní smlouvy, budou ceny 
účtovány jako u odběratele bez uzavřené servisní smlouvy, nárok na úrok z prodlení dle odst. 3.9. této servisní 
smlouvy není tímto ustanovením dotčen. 

6.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele dle odst. 7.4.2 této servisní smlouvy, budou provedené 
práce účtovány v plné výši, dle platného ceníku servisních prací. 
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7. Platnost smlouvy 

7.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou – 3 roky, počínaje dnem účinnosti této smlouvy. 

7.2 Po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně 
sjednána, obnovuje vždy o další 3 roky, pokud dodavatel nebo odběratel nesdělí písemně druhému účastníku 
smlouvy nejméně 3 měsíce před uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším 
pokračování. 

7.3 Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7.4 Smlouvu lze také před uplynutím její sjednané doby trvání písemně ukončit a to: 
7.4.1 na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,  

7.4.2 odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele v případě, že odběratel porušuje povinnosti, vyplývající 
z ustanovení této smlouvy, a to zejména z důvodu prodlení s platbami dle této servisní smlouvy. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení odběrateli. 

7.4.3 odstoupením od smlouvy ze strany odběratele v případě, že dodavatel opakovaně podstatně porušuje 
povinnosti, vyplývající z ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení dodavateli. 

 
V případě ukončení licence k užití produktu (zániku smlouvy) má odběratel v době předcházející jejímu ukončení 
(notifikace odběratele v produktu je nastavena na 30 dní před ukončením) možnost exportovat svá data obsažena 
v datovém úložišti produktu standardními prostředky exportu dat, které poskytuje aplikační rozhraní a je popsáno 
v uživatelské dokumentaci produktu (export metadat a seznamů ve formátu MS Excel, export dokumentů 
v komprimovaném zip formátu). Data uložená v úložišti šifrovaně budou přes aplikační rozhraní exportována 
v nezašifrovaném tvaru. Odběratel bere na vědomí, že pokud data ukládal šifrovaně s použitím jím definovaných 
šifrovacích klíčů a šifrování dat před ukončením licence k užití produktu (zániku smlouvy) nedeaktivoval, zůstane 
obsah původní datové báze v úložišti tímto způsobem bez dalšího zašifrován.  

 

8. Přechodná a závěrečná ujednání 

8.1 Tuto servisní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, signovanými zástupci 
smluvních stran, vyjma ujednání dle odst. 5.7. této smlouvy. 

8.2 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z.č. 
89/2012 Sb.) a autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.). 

8.3 Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu nebo 
v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.4 Dodavatel touto smlouvou nepřipouští přijetí dalších obchodních podmínek. 

8.5 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky nebo uzavřením této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.  

8.6 Smluvní strany dohodly, že vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na vztah založený 
touto smlouvou: § 1765, § 1766, § 1799 a § 1800. 

8.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od dne úhrady ceny za 
poskytování služeb dle článku 3 této smlouvy. V případě, kdy je k nabytí účinnosti smlouvy potřeba její 
uveřejnění v registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti až dnem jejího uveřejnění dle 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. Příp. plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této 
smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená smlouva bude v elektronické podobě v registru smluv 
zveřejněna. Uveřejnění smlouvy zajistí odběratel.  

8.8  Odběratel podpisem této servisní smlouvy výslovně prohlašuje, že se před jejím uzavřením důkladně seznámil 
s obsahem Všeobecných obchodních a licenčních podmínek, které tvoří její součást a jsou uveřejněny na webu 
dodavatele, těmto podmínkám plně porozuměl a bude se jimi řídit. 
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8.9 Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany s jejím obsahem bezvýhradně 
souhlasí a jejich podpisy jsou projevem jejich vážné a svobodné vůle a dokládají pravost vzniku závazků z této 
smlouvy. 

 
 
 
V Ostravě, dne: 24. listopadu 2020 

 
 
 
 
 

................................................................ ......................................................... 
 dodavatel odběratel 

 razítko a podpis zástupce razítko a podpis zástupce 
  



 

 

  

1/7 

Servisní smlouva na implementaci a provozování informačního systému 
dle ust. § 2358 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. 
IČO: 457 90 884 
DIČ: CZ699003038 
se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, PSČ 160 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
13731 
zastoupená   
osoba oprávněná ve věcech obchodních:  
osoba oprávněná ve věcech IT:  
bankovní spojení: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka  
číslo účtu: 3124000006/7910 

- dále jen „zhotovitel“ -   
 
a  

 
Kroměřížská nemocnice a.s. 
IČO: 276 60 532 
DIČ: CZ27660532  
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416 
zastoupená  
osoba oprávněná ve věcech obchodních:  
osoba oprávněná ve věcech IT:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
dále jen „objednatel“ -   
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

SERVISNÍ SMLOUVU NA IMPLEMENTACI A PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍHO 
SYSTÉMU 

(dále jen „smlouva“) 
 

 
Článek 1 

Předmět smlouvy 
1.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele, na svůj 
náklad a nebezpečí, implementovat informační systém ve smyslu přílohy č. 1 této 
smlouvy a poskytovat objednateli s tím související školení a služby specifikované 
v příloze č. 1 této smlouvy.  
 
1.2 Objednatel se zavazuje dílo spočívající v implementaci informačního systému 
(dále jen „dílo“) převzít a zaplatit za to zhotoviteli odměnu, přičemž je současně 
oprávněn za podmínek uvedených v této smlouvě využívat školení a služby 
poskytované zhotovitelem. 

 
1.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude v návaznosti na provedenou 
implementaci informačního systému a poskytnuté školení ze strany zhotovitele 
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informační systém provozovat v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě, 
zvláště pak v souladu s licenčními podmínkami, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 
Článek 2 

Provedení díla 
2.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v čase přiměřeném povaze 
uvedeného díla a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Objednatel je povinen 
bezodkladně poskytnout zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost, zejména 
umožnit zhotoviteli a jeho zaměstnancům přístup na hemodialyzační oddělení 
objednatele a umožnit servisnímu vozidlu zhotovitele vjezd do areálu nemocnice a 
bezplatné parkování v něm (na k tomu vyhrazených místech) po nutnou dobu. 

 
2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že místem pro provádění předmětu této smlouvy 
je místo, kde objednatel vykonává svou podnikatelskou činnost spočívající 
v poskytování zdravotních služeb. S tímto vědomím Zhotovitel přistupuje k této 
smlouvě a zavazuje se při plnění této smlouvy postupovat současně tak, aby 
omezoval objednatele a jeho provoz v co nejmenší možné míře vzhledem k povaze 
předmětu plnění, současně tak, aby neohrožoval zaměstnance Objednatele, pacienty 
či třetí osoby vyskytující se v blízkosti místa plnění a nezpůsobil jim svou činností 
újmu na zdraví či majetku. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje jednotlivé dílčí 
úkony při provádění díla, které by mohly mít negativní vliv na provoz Objednatele 
(ohrozit či omezit jej) např. v podobě odpojení od elektrické energie, dočasné 
přerušení či omezení funkčnosti některého z IT systémů apod., Objednatele 
s dostatečným časovým předstihem upozornit a postup takových prací s ním 
projednat. 

 
2.3 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, dbá však pokynů 
objednatele a s tímto průběžně průběh provádění díla konzultuje, přičemž však 
zhotovitel není vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění, pokud jsou 
tyto nevhodné; na tuto skutečnost je však zhotovitel povinen objednatele upozornit. 

 
Článek 3 

Odměna zhotovitele 
 
 

Článek 4 
Místo plnění 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že informační systém bude implementován 
v místě hemodialyzačního oddělení objednatele. 

 
Článek 5 

Doba trvání smlouvy 
5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy a 
nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. V souladu s § 6 
odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“), nabývá tato smlouva účinnosti nezávisle 
na uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy a jejích metadat v souladu se zákonem o registru smluv provede 
a bude povinností objednatele. Smluvní strany berou na vědomí, že nedojde-li 
k uveřejnění do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, je následujícím dnem smlouva 
zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení a porušení 
převzaté smluvní povinnosti ze strany objednatele.  
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5.2 Žádná ze smluvních stran není oprávněna odstoupit od této smlouvy, 
vypovědět ji, či ji jinak jednostranně ukončit z jiných, než kogentních zákonných 
důvodů, nebo z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Smlouvu je možno 
ukončit rovněž písemnou dohodou smluvních stran. 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
6.1 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
6.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že detailní specifikaci předmětu plnění 
dle této smlouvy, strukturu a posloupnost nastavení plnění, sjednanou výši odměny 
a její strukturaci – tj. přílohy č. 1 až 3 této smlouvy – představují  obchodní tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a jako takové se zavazují jej v této 
souvislosti chránit a utajovat a tuto skutečnost zohlednit i při uveřejnění smlouvy dle 
předcházejícího odstavce (pro lepší orientaci jsou v textu smlouvy, a jejích příloh, 
pasáže obsahující obchodní tajemství podbarveny šedou barvou, přičemž stejnou 
barvou jsou podbarveny osobní údaje osob zastupujících smluvní strany dle záhlaví 
této smlouvy).   
 
6.3 Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty, které s ní souvisí, včetně 
informací a dokumentů, které si smluvní strany poskytly při jednání o této smlouvě, 
jsou důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Smluvní strany se zavazují, že bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytnou důvěrné 
informace žádné třetí osobě, ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem, a že přijmou 
taková technická, organizační a jiná opatření, která jsou nezbytná k zamezení 
neoprávněného užití či zpřístupnění důvěrných informací. Bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany mohou být důvěrné informace poskytnuty 
jen v případech, kdy je takové poskytnutí vyžadováno právními předpisy, nebo 
příslušným orgánem veřejné moci, nebo kdy jsou důvěrné informace již veřejné 
z jiného důvodu, než je porušení této smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany mohou být důvěrné informace také poskytnuty (i) jakékoliv 
třetí osobě, se kterou smluvní strana tvoří koncern, (ii) statutárním a jiným orgánům, 
manažerům a zaměstnancům smluvní strany a (iii) odborným poradcům smluvní 
strany, a to za podmínky, že smluvní strana zajistí, že každá z takových osob bude 
chránit a nakládat s důvěrnými informacemi za stejných podmínek jako jsou 
stanoveny touto smlouvou. Závazek mlčenlivosti dle tohoto ustanovení trvá i bez 
ohledu na případný zánik této smlouvy. 
 
6.4 Spory mezi smluvními stranami, které vzniknou v souvislosti s realizací této 
smlouvy, budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. V případě, že se 
nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran 
obrátit na příslušný tuzemský soud. 
 
6.5 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy zdánlivé, 
neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nebude tím 
dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a smluvní strany 
prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění této smlouvy i v případě takového 
zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny 
poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné 
ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v 
nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, 
nebo neúčinným ustanovením. To se nevztahuje na účinnost této smlouvy. 
 
6.6 Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat 
vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve 
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v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení 
se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran. K obchodním 
zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží. 
 
6.7 Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a 
že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat 
jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. 
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku.  
 
6.8 Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která 
vznikla na základě této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva 
a povinnosti z této smlouvy nebo její část.  
 
6.9 Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy vyžadují formu písemného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se 
písemné formy a prominutí jakéhokoli dluhu dle této smlouvy. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována forma elektronických zpráv. 
 
6.10 Smluvní strany jsou povinny vykonávat svá práva a plnit své povinnosti dle 
této smlouvy v souladu s právními předpisy a zavazují se dodržovat licenční 
podmínky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy – „Licenční podmínky“. 
 
6.11 Jak je uvedeno v Kodexu etického a obchodního jednání zhotovitele, tento 
ve své vlastní činnosti, jakož i ve vztazích s obchodními partnery prosazuje hodnoty 
kvality, poctivosti a integrity, inovace a pokroku, respektu a důstojnosti, jakož i 
zákonného jednání, zvláště pak v boji proti úplatkářství a korupci. Pokračující úspěch 
a dobré jméno a pověst zhotovitele závisí na závazku jednat způsobem odpovídajícím 
těmto základním hodnotám. Společně se zhotovitelem bere objednatel na vědomí 
tyto základní hodnoty a bude dodržovat veškeré platné obecně závazné právní 
předpisy.  
 
6.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace a implementace informačního systému, školení a služby, 
platební podmínky a doba trvání 
Příloha č. 2 – Licenční podmínky 
Příloha č. 3 – Kompatibility list 
Příloha č. 4 – Kontaktní údaje a reakční doby pro zákazníky s uzavřenou servisní 
smlouvou a kontaktní údaje oprávněných osob 
 
6.13 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž 
každá smluvní strana obdrží jedno. 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně jejích příloh) před jejím podpisem 
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 
Objednatel:       
 
V Kroměříži dne 19.12.2018     
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  …………………………………………… 
 Kroměřížská nemocnice a.s. 
 Lenka Mergenthalová, MBA  
   místopředsedkyně představenstva 
     
 
Zhotovitel: 
 
V Praze dne 10.12.2018     
 
 
 
 
…………………………………………   
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.        
Ing. David Prokeš  
jednatel       
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Příloha č. 2 - Licenční podmínky 
 

Článek 1 
Licence na aplikační programové vybavení 

1.1 Aplikační programové vybavení je chráněno autorskými právy a zákony a 
dohodami o duševním vlastnictví. Pro účely těchto licenčních podmínek se termínem 
"APV" rozumí aplikační programové vybavení specifikované touto smlouvou, zejména 
pak čl. 1 přílohy č. 1 této smlouvy, zahrnující počítačový software, příslušná média, 
tištěné materiály a dokumentaci v elektronické podobě. Termínem "licence" se 
rozumí právo pořizovat, užívat nebo mít přístup k určité kopii určitého APV. APV se 
neprodává, ale pouze se poskytuje právo s ním nakládat.  
 
1.2 Touto smlouvou zhotovitel uděluje objednateli licenci k užívání APV po dobu 
trvání smlouvy. Licence je platná pro území České republiky. 
 
1.3 Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu jsou 
vlastnictvím zhotovitele, či jsou zhotoviteli poskytnuta třetí stranou v míře postačující 
pro plnění těchto licenčních podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn APV 
užívat a postoupit licenční práva třetím osobám, a to v rozsahu v této smlouvě 
stanoveném. Tato smlouva je dokladem objednatele o tom, že mu byla zhotovitelem 
udělena licenční práva. 

 
Článek 2 

Poskytnutí licence 
2.1 Objednatel je oprávněn používat APV pouze v souladu s těmito licenčními 
podmínkami. 
 
2.2 Udělená licenční práva jsou nevýlučná a nepřenosná a platí pro užívání APV 
pouze na území definovaném v této smlouvě. Přenos APV mimo toto území může být 
proveden pouze po předchozím písemném souhlasu zhotovitele. 
 
2.3 Objednatel je oprávněn k pořízení jedné kopie instalačních médií pro archivní 
a záložní účely. Všechny archivní a záložní kopie podléhají těmto licenčním 
podmínkám. Všechny názvy, obchodní značky, označení autorské ochrany (©, ®) a 
poznámky o omezení uživatelských práv musí být na těchto kopiích reprodukovány. 
 
2.4 Objednatel nesmí předmětné APV žádným způsobem měnit, slučovat, 
upravovat nebo přizpůsobovat včetně zpětné analýzy i překladu ze strojového jazyka. 
Dále objednatel nesmí předmětné APV nebo jeho kopii prodávat, distribuovat, 
půjčovat, pronajímat, licencovat, ani jinak přenášet. Výše uvedené činnosti může 
objednatel provádět pouze s písemným souhlasem zhotovitele. Na tento souhlas 
zhotovitele však nemá objednatel právní nárok a může mu být i bez uvedení důvodu 
odmítnut.  
 
2.5 Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele předat 
ani jinak zpřístupnit třetí osobě, předmětný software, poskytnout souhlas k jejich 
užívání, a to ani k užívání částečnému. Objednatel provede taková opatření, aby 
k porušení tohoto závazku nedošlo ani jeho zaměstnanci. 
 
2.6 Objednatel nesmí přetiskovat ani kopírovat dokumentaci ani další písemné 
materiály dodané s APV, které mají k němu vztah, ve svých veřejně publikovaných 
materiálech bez  předchozího písemného souhlasu zhotovitele. 
 
2.7 Objednatel není oprávněn použít předmětné APV pro poskytování 
výpočetních služeb třetím osobám, pronajímat jej třetím osobám ani jej použít v 
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režimu, ve kterém by jej ve sdílení času užívaly třetí osoby (tzv. komerční time-
sharing). 

 
2.8 Objednatel je povinen sdělit na základě požadavku zhotovitele seznam 
uživatelů předmětného APV a seznam všech počítačů, na kterých je předmětné APV 
nainstalováno a vydat prohlášení potvrzující, že APV je užíván v souladu 
s ustanoveními těchto podmínek. 
 
2.9 Zhotovitel zaručuje, že APV bude pracovat podle jím dodané dokumentace, 
pokud je dodávka dokumentace předmětem smlouvy. 
 
2.10 Zhotovitel nezaručuje, že APV bude vyhovovat všem požadavkům 
objednatele a že bude pracovat v kombinacích, které objednatel pro jeho použití 
zvolí. 
 
2.11 Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodnou aplikací 
předmětného díla. 

 
Článek 3 

Ostatní 
3.1 Při užívání APV mohou mít zhotovitel a objednatel přístup k informacím, 
které druhá strana označí jako důvěrné. Obě strany zajistí, aby nedošlo k ohrožení 
těchto důvěrných informací jejich zaměstnanci ani jimi sjednanými třetími osobami.  
 
3.2 Porušením těchto licenčních podmínek a ujednání, zejména zneužití, změny 
a úpravy APV, má zhotovitel právo zejména na náhradu způsobené škody a ušlého 
zisku vyčísleného v té době platných cen. 

  



 

ATLAS consulting spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP, Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava 

+420 596 613 333          klientske.centrum@atlasgroup.cz          www.atlasgroup.cz 

SERVISNÍ SMLOUVA č. 490210554 programového vybavení CODEXIS® GREEN 
uzavřená zejména dle ust. § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

1. Smluvní strany 

ATLAS consulting spol. s r.o.  

Výstavní 292/13, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 36600761/0100 
e-mail: 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn. C3293 
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti   
 (dále jen „dodavatel“) 

a 

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69,  767 01  Kroměříž 
IČO: 27660532  DIČ: CZ27660532 
e-mail:  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. B4416 
zastoupená: MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva 
(dále jen „odběratel“) 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje po dobu trvání této smlouvy poskytnout odběrateli 2 přístupy 
s možností vytvoření až 15 uživatelských účtů (licenci k užití) do internetové aplikace právního informačního 
systému CODEXIS® GREEN včetně doplňků LIBERIS Silver a Sledované dokumenty (dále jen „produkt“ nebo 

„základní dodávka produktu“) a zajišťovat pro odběratele poradenské a servisní služby dle ust. 2.2 této servisní 
smlouvy a odběratel se zavazuje za tyto služby dodavateli zaplatit smluvenou cenu dle ust. 3. této servisní smlouvy. 

2.2 Čerpání služeb: 

Prvotní instalace produktu zahrnuje tyto služby: 
 úvodní nastavení produktu formou vzdáleného přístupu na písemné vyžádání odběratele 
 bezplatné zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 1 vyučovací hodiny 

na písemné vyžádání odběratele, školení může proběhnout také formou videokonference / videohovoru 

Další služby: 
 telefon na Linku zákaznické podpory, 
 přednostní e-mail na technickou podporu, 
 servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva), 
 metodické školení dle zvýhodněných sazeb (25 % sleva), 
 přístup do pravidelně aktualizované databáze, 
 e-fakturace, 
 služba „volání zpět“, 
 poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma, 

Právo na čerpání výše uvedených služeb vzniká dnem úhrady za poskytování služeb dle článku 3 této servisní 
smlouvy.  

 3. Cenové a platební podmínky 

3.1 Služby jsou v rámci této servisní smlouvy poskytovány dle aktuálního ceníku služeb, viz www.atlasconsulting.cz. 

3.2 Cena je stanovena jako smluvní. V uvedené ceně není zahrnuta aktuální sazba daně z přidané hodnoty.  

3.3 Cena za licenci k užití je stanovena na 20.000,- Kč bez DPH jednorázově. Cenu za licenci k užití odběratel 

uhradil před podpisem této servisní smlouvy. 

Smluvní strany činí nesporným, že cenu za poskytování služeb za období od účinnosti této servisní smlouvy do 
31.12.2021 již odběratel uhradil před podpisem této servisní smlouvy.  

V případě naplnění odst. 7.2. této servisní smlouvy, tj. s účinností od 1.1.2022 je cena za 1 rok poskytování 
služeb stanovena na částku 16.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnácttisíckorunčeských).  Tímto není dotčeno 

ujednání odst. 3.8. této smlouvy. Za každý zaplacený rok poskytování služeb vzniká odběrateli nárok na školení 
k produktu v délce - 1 hodina. Školení může být provedeno také formou vzdáleného přístupu a školení bude 
provedeno na základě písemného vyžádání odběratelem. 

V souladu se zákonem o DPH přistupuje k těmto částkám aktuální sazba DPH. 

3.4 Úhrady podle této smlouvy budou probíhat vždy na základě elektronického zálohového platebního nebo 
daňového dokladu (dále jen „faktura“) dle § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004Sb. v platném znění, vystaveného 
dodavatelem se splatností do 30 dnů ode dne jeho doručení odběrateli na jeho e-mailovou adresu: 
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 Doručením elektronického platebního dokladu se tak rozumí jeho odeslání na 
odběratelem uvedenou e-mailovou adresu. 

3.5 Kontaktní osoba odběratele pro fakturaci: .  

3.6 Za den platby je považován den připsání příslušné platby na účet dodavatele.  

3.7 Před uplynutím předplaceného období bude odběrateli zaslána faktura na další období poskytování služeb, 
faktura bude doručena na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v odst. 3.4. nebo na doručovací adresu 
odběratele. 

3.8 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to o roční míru inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) 
Českého statistického úřadu oficiálně vyhlášenou v ČR za uplynulý kalendářní rok, nejdříve však po uplynutí 
prvotního období, na které byla tato smlouva sjednána. 

3.9 V případě prodlení odběratele s platbami dle této servisní smlouvy, je dodavatel oprávněn vůči odběrateli 
uplatnit nárok na úhradu úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.  

4. Spolupráce ze strany dodavatele 

4.1 Po úhradě ceny za poskytování služeb za příslušné období, zajistí dodavatel výkon servisních prací 
v dohodnutých termínech a odpovídající kvalitě. 

4.2 Dodavatel odběrateli účtuje ceny servisních prací se zvýhodněními oproti standardnímu ceníku. 

4.3 Dodavatel zajistí přednostní vyřízení požadavků odběratele na lince zákaznické podpory. 

4.4 Zasílání informačních bulletinů a obchodních zpráv dodavatele. 

4.5 Dodavatel odpovídá za to, že produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uživatelské dokumentaci (příručkách 
a manuálech), jak jsou dostupné na internetových stránkách dodavatele a v uživatelské dokumentaci. Odběratel 
je odpovědný za to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastností či funkcí, které nejsou 
v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a odběrateli nevznikají z tohoto důvodu žádné 
nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od smlouvy. 

4.6 Na data poskytnutá v rámci základní dodávky produktu a aktualizací se vztahují Všeobecné obchodní a licenční 
podmínky základní dodávky ve stejném rozsahu. Jejich znění je umístěno na internetových stránkách 
dodavatele www.atlasconsulting.cz a odběratel je povinen se jimi řídit. 

5. Spolupráce ze strany odběratele 

5.1 Odběratel komunikuje s dodavatelem výhradně prostřednictvím odpovědných kontaktních osob: 
- za dodavatele:  
- za odběratele:  

5.2 Chce-li odběratel využít služeb s výjimkou telefonické podpory, uvedených v odst. 2.2 této servisní smlouvy, 
o poskytnutí těchto služeb požádá na e-mail:  

5.3 Odběratel konkrétně specifikuje veškeré požadavky na servisní zásahy. 

5.4 Odběratel informuje dodavatele předem o plánovaných zásadních změnách v podmínkách provozování 
produktu (technické a softwarové prostředky počítačové sítě, nastavení parametrů systému apod.). Odběratel 
poskytne dodavateli součinnost a nutné prostředky (přístup k hardware, přístupová práva) potřebné pro 
provedení servisního zásahu. 

5.5 Klientská linka dodavatele: tel. č.: . 

5.6 Odběratel umožní dodavateli provést servisní práce v požadovaném rozsahu a pracovní době mezi 8:00 a 
15:00 hod. v pracovní dny a v této době zajistí přítomnost odpovědných osob. 

5.7 Kontaktní údaje odběratele uvedené v této smlouvě jsou aktuální ke dni nabytí její platnosti. Smluvní strany se 
dohodly, že je lze kdykoli dodatečně změnit na základě prokazatelného sdělení odběratele dodavateli 
(telefonicky, e-mailem, či dopisem).  

6. Poplatky 

6.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu servisního zásahu ze strany dodavatele bude za každou uplynulou 
hodinu zpoždění poskytnuta sleva ve výši 10 % z ceny zásahu, nejvýše však 50 % z ceny zásahu. V případě 
zpoždění nad 4 hodiny bude zásah poskytnut v náhradním termínu se slevou 50 %. 

6.2 Nedojde-li k úhradě ceny za poskytování služeb řádně a včas dle článku 3 této servisní smlouvy, budou ceny 
účtovány jako u odběratele bez uzavřené servisní smlouvy, nárok na úrok z prodlení dle odst. 3.9 této servisní 
smlouvy není tímto ustanovením dotčen. 

6.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele dle odst. 7.4.2 této servisní smlouvy, budou provedené 
práce účtovány v plné výši, dle platného ceníku servisních prací. 
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7. Platnost smlouvy 

7.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou – do 31.12.2021 (prvotní období). 

7.2 Po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně 
sjednána, obnovuje vždy o další 1 rok, pokud dodavatel nebo odběratel nesdělí písemně druhému účastníku 
smlouvy nejméně 3 měsíce před uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším 
pokračování. 

7.3 Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7.4 Smlouvu lze také před uplynutím její sjednané doby trvání písemně ukončit a to: 
7.4.1 na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,  

7.4.2 odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele v případě, že odběratel opakovaně podstatně porušuje 
povinnosti, vyplývající z ustanovení této smlouvy, a to zejména z důvodu prodlení s platbami dle této 
servisní smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
odběrateli. 

7.4.3 odstoupením od smlouvy ze strany odběratele v případě, že dodavatel opakovaně podstatně porušuje 
povinnosti, vyplývající z ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení dodavateli. 

8. Přechodná a závěrečná ujednání 

8.1 Tuto servisní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, signovanými zástupci 
smluvních stran, vyjma ujednání dle odst. 5.7. této smlouvy. 

8.2 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z.č. 
89/2012 Sb.) a autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.). 

8.3 Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu nebo 
v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.4 Dodavatel touto smlouvou nepřipouští přijetí dalších obchodních podmínek. 

8.5 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky nebo uzavřením této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.  

8.6 Smluvní strany dohodly, že vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na vztah založený 
touto smlouvou: § 1765, § 1766, § 1799 a § 1800. 

8.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od 4.5.2021. V případě, kdy je 
k nabytí účinnosti smlouvy potřeba její uveřejnění v registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti až dnem 
jejího uveřejnění dle 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. Příp. plnění v rámci 
předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená smlouva 
bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněna. Uveřejnění smlouvy zajistí odběratel.  

8.8  Odběratel podpisem této servisní smlouvy výslovně prohlašuje, že se před jejím uzavřením důkladně seznámil 
s obsahem Všeobecných obchodních a licenčních podmínek, které tvoří její součást a jsou uveřejněny na webu 
dodavatele, těmto podmínkám plně porozuměl a bude se jimi řídit. 

8.9 Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany s jejím obsahem bezvýhradně 
souhlasí a jejich podpisy jsou projevem jejich vážné a svobodné vůle a dokládají pravost vzniku závazků z této 
smlouvy. 

8.10 Nabytím platnosti této servisní smlouvy končí platnost a účinnost Smlouvy č. 493190024 O DODÁVCE 
programového vybavení CODEXIS a jeho AKTUALIZACÍ uzavřené dne 10.1.2019 a ve vztahu k této smlouvě 
již nebude dodavatelem dále plněno ani požadováno po odběrateli jakékoli finanční plnění. 

 
V Ostravě, dne: 25. května 2021 

 
 
 
 

................................................................ ......................................................... 
 dodavatel odběratel 

 razítko a podpis zástupce razítko a podpis zástupce 
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Smlouva o centralizovaném zadávání 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). 

Centrální zadavatel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
zastoupená: doc. MUDr. Michalem Filipem, Ph. D., předsedou 

představenstva a Ing. Martinem Dévou, členem 

představenstva 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4437 
IČO: 27661989 

DIČ: CZ27661989 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo smlouvy: 86022  

(dále jen „Centrálnízadavatel' 

Pověřující zadavatel č. 1: 

Kroměřížská nemocnice a.s. 
zastoupená: MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedkyní 

představenstva 

se sídlem: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4416 
IČO 

DIČ: 

27660532 

CZ27660532 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo smlouvy:  
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Pověřující zadavatel č. 2: 
 Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

zastoupená: MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 4420 

IČO: 27660915 

DIČ: CZ27660915 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo smlouvy:  

Pověřující zadavatel č. 3: 

Vsetínská nemocnice a.s. 
zastoupená: Ing. Věrou Prouskovou, MBA, předsedkyní 

představenstva 

se sídlem: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2946 

IČO: 26871068 

DIČ: CZ26871068 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo smlouvy:     

(dále jen „Pověřující zadavatelé") 

(Centrální zadavatel a Pověřující zadavatelé společně „smluvní strany") 

Preambule 

1. Smluvní strany v souladu s § 9 odst. 4 zákona vymezují v této smlouvě o centralizovaném zadávání 

(dále jen „Smlouva") vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním 

veřejné zakázky „vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi 

poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy v nemocnicích Zlínského kraje 

spojené s technologickou připraveností vazby na další projekt eHealth" (dále jen „veřejná zakázka" 

nebo „zadávací řízení"). 

Předmět a účel Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujících 

zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáváním. 

2. Předmětem veřejné zakázky zadávané prostřednictvím centralizovaného zadávání je „vytvoření 
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eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních 

služeb, pacienty a informačními systémy v nemocnicích Zlínského kraje spojené s technologickou 

připraveností vazby na další projekt eHealth". Výchozím podkladem pro přípravu zadávacího 

řízení je technická specifikace tvořící přílohu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, která 

byla smluvními stranami odsouhlasena. 

3. Centrální zadavatel bude provádět ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona jménem svým na účet 

Pověřujících zadavatelů zadávací řízení realizované formou otevřeného řízení za účelem zadání 

veřejné zakázky, tj. s cílem uzavření čtveřice smluv na plnění předmětu veřejné zakázky 

(samostatně pro každého z Pověřujících zadavatelů a Centrálního zadavatele) s vybraným 

dodavatelem. Centrální zadavatel provede centralizované zadávání veřejné zakázky za cenu ve 

výši skutečně vynaložených nákladů souvisejících se zadáváním veřejné zakázky, tj. ve výši 

nákladů za činnost zástupce zadavatele ve smyslu § 43 zákona, která byla dohodnuta mezi 

Pověřujícími zadavateli a Centrálním zadavatelem na straně jedné a zástupcem zadavatele, 

společností Expirit Project Development s.r.o., sídlem Fibichova 1141/2, Hodolany, 779 00 

Olomouc, IČO: 05789087, na straně druhé, a to na základě příslušných příkazních smluv. Smluvní 

strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že zástupce zadavatele v zadávacím řízení je při 

administraci veřejné zakázky dále zastoupen společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 

sídlem: Brno - Brno-město, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČO: 28305043, která je způsobilá 

poskytovat ve věci procesu zadávacího řízení náležitou odbornou péči. 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Při stanovení předmětu a rozsahu veřejné zakázky je Centrální zadavatel povinen vycházet z 

údajů, které mu pro účely provedení zadávacího řízení poskytnou Pověřující zadavatelé. 

2. Centrální zadavatel je povinen stanovit rozsah (předmět) veřejné zakázky tak, aby odpovídal 

potřebě Pověřujících zadavatelů v rozsahu podkladů, které budou Centrálnímu zadavateli 

poskytnuty. 

3. Pověřující zadavatelé jsou povinni ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit 

Centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné pro řádnou přípravu a realizaci 

centralizovaného zadávání, a to zejména relevantní informace potřebné ke specifikaci 

zadávacích podmínek. 

4. Pověřující zadavatelé jsou povinni ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit 

Centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné k poskytnutí vysvětlení zadávací 

dokumentace veřejné zakázky dle § 98 zákona, příp. za účelem postupu dle § 99 zákona, bude-

li taková forma spolupráce vyžádána. 

5. Centrální zadavatel je oprávněn využít data a informace předané Pověřujícími zadavateli pouze 

pro výkon činností centralizovaného zadávání. 

6. Pověřující zadavatelé jsou povinni poskytnout Centrálnímu zadavateli součinnost potřebnou k 
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realizaci prohlídky místa plnění, pokud se v zadávacím řízení uskuteční. 

7. Jako zadavatel ve smyslu zákona vystupuje v zadávacím řízení Centrální zadavatel, který v 

souladu s § 9 zákona postupuje podle zákonem stanovených pravidel pro veřejné zadavatele. 

8. Centrální zadavatel se zavazuje provést na účet Pověřujících zadavatelů v zákonem maximálně 

přípustném rozsahu zadávací řízení až do zadání veřejné zakázky, případně zrušení 

zadávacího řízení. Smlouvy na plnění veřejné zakázky budou podepisovat Pověřující zadavatelé 

a Centrální zadavatel samostatně. Pověřující zadavatelé jsou poté povinni uzavření smlouvy 

spolu s poskytnutím její kopie oznámit Centrálnímu zadavateli neprodleně tak, aby Centrální 

zadavatel mohl v zákonných Ihútách dokončit veškeré úkony související se zadávacím řízením. 

9. Pokud Centrální zadavatel poruší zákon a toto porušení zákona se projeví až po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky, jsou si Pověřující zadavatelé a Centrální zadavatel povinni 

navzájem poskytnout součinnost při komunikaci s orgánem dohledu (ÚOHS) nebo soudu. V případě 

neposkytnutí součinnosti má strana, která je povinna součinnost podle tohoto odstavce poskytnout, 

povinnost nahradit případně vzniklou škodu; tím nejsou dotčeny povinnosti zástupce zadavatele ve 

smyslu § 43 zákona vyplývající z příslušných příkazních smluv. 

10. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech nezbytných okolnostech a 

informacích souvisejících s realizací centralizovaného zadávání a vzájemně projednávat 

jednotlivé kroky v procesu zadání a realizace centralizovaného zadávání. Komunikace mezi 

smluvními stranami bude probíhat zpravidla e-mailem. 

11. Smluvní strany se dohodly, že členy a náhradníky hodnotící komise, případně komise pro 

otevírání obálek, bude-li ustavena, jmenuje Centrální zadavatel s tím, že v hodnotící komisi by za 

každou smluvní stranu měl být jeden člen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pověřující 

zadavatelé budou respektovat výsledky činnosti hodnotící komise a výsledky zadávacího řízení. 

12. Smluvní strany jsou povinny zajistit nepodjatost u všech osob, které pověří činnostmi 

souvisejícími s tímto centrálním zadávání a zajistit, aby tyto osoby nebyly ve střetu zájmů dle 

podmínek stanovených zákonem. 

13. Kontaktními osobami smluvních stran jsou: 

Za centrálního zadavatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za pověřujícího zadavatele č. 1: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za pověřujícího zadavatele č. 2: 

              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za pověřujícího zadavatele č. 3: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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IV. 

Doba trvání Smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění závazků smluvních stran plynoucích 

ze Smlouvy. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá-li smlouva 

uveřejnění v registru smluv. 

V. 

Náklady zadávacího řízení 

1. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s centralizovaným zadáváním v podobě nákladů 

na administraci zadávacího řízení dle čl. II bod 3 jsou sjednány v příslušných příkazních 

smlouvách, které jsou uzavřeny mezi Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli jako 

příkazci a společností Expirit Project Development s.r.o. jako příkazníkem. Další případné náklady 

zadávacího řízení nezbytné k zajištění předmětu a účelu Smlouvy ponese Centrální zadavatel. 

VI. 

Odpovědnost za centralizované zadávání 

1. Dojde-li při provádění zadávacího řízení dle této Smlouvy k porušení zákona ze strany Centrálního 

zadavatele, odpovídá za takové porušení Centrální zadavatel, ledaže k takovému porušení 

zákona došlo jednáním či opomenutím Pověřujícího zadavatele. 

2. Centrální zadavatel je povinen ve smyslu § 216 zákona řádně uchovávat dokumentaci související 

s prováděním zadávacího řízení dle této Smlouvy, pokud se nedohodne s Pověřujícími 

zadavateli jinak. 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory 

přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, bude na návrh kterékoliv smluvní 

strany řešení sporu předloženo k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu. 

2. Tuto Smlouvu je možno měnit pouze písemnou dohodou ve formě číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Nastanou-li důvody ke zrušení zadávacího řízení podle zákona, Centrální zadavatel zruší nebo 

může zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku po předchozím projednání s Pověřujícími 

zadavateli. Zrušení zadávacího řízení písemně oznámí Pověřujícím zadavatelům nejpozději do 

pěti (5) pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení. 
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4. Zánikem této Smlouvy není dotčena odpovědnost jednotlivých smluvních stran, ani povinnost 

součinnosti podle čl. Ill odst. 9. 

5. Centrální zadavatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jakož i další 

obecně závazné právní předpisy. 

6. Podléhá-li Smlouva uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv Centrální zadavatel. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Po 

podpisu Smlouvy obdrží Centrální zadavatel dva stejnopisy Smlouvy a každý Pověřující zadavatel 

obdrží rovněž dva stejnopisy Smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní 

připojují své podpisy.
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Ing. Martin Déva člen 

představenstva

 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č. 1: 

V Kroměříži dne 17. 5. 2021 

MUDr. Lenka Mergenthalova, MBA 

předsedkyně představenstva

  
 

 

MUDr. Petr Sládek, 

předseda představenstva 

 

 

 

Ing. Věra Prousková, MBA 

předsedkyně představenstva 

 

 

 

                    

Za Centrálního zadavatele: 

Ve Zlíně dne 17. 5. 
2021 2021 

doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D. 

předseda představenstva 

Za Pověřujícího zadavatele č. 2:  

V Uherském Hradišti dne 24. 5. 2021 

 

 

 

Za Pověřujícího zadavatele č.3:  

Ve Vsetíně dne 17. 5. 2021 
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SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ERP A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

       

Dnešního dne následující smluvní strany: 

 

Objednatel:   Kroměřížská nemocnice a.s. 

zastoupená: Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsedou představenstva 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4416 

se sídlem: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

IČO:     27660532 

DIČ:    CZ27660532 

bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:    XXX 

 

a 

 

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

se sídlem:   Hlinky 40/102, 603 00 Brno    

IČO:    26284146    

DIČ:    CZ26284146 

bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:  XXX 

zastoupena:   Ing. Petrem Moravcem, jednatelem 

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

(dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

 

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tuto 

 

 

 

Smlouvu o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému a 

poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“) 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Ekonomický informační systém pro 

nemocnice Zlínského kraje“ zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v němž byla 

nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“). 

1.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně 

všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), že ji považuje za dostatečný 

podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění 

předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by 

znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy. 

1.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve 

vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky a informace doložené za 

účelem hodnocení nabídky dle kritéria hodnocení „Kvalita realizačního týmu“. 

1.5 Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům 

vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. 

1.6 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je 

jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený Zadávací dokumentací; 

 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 

Smlouvy použije subsidiárně. 

1.7 Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná 

se o dny kalendářní. 

 

II.  ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Základním účelem, k jehož dosažení se Smlouva uzavírá, je řádné poskytování plnění 

Poskytovatelem spočívající v dodávce a implementaci informačního systému (dále jen 

„ERP“) dle specifikace obsažené v této smlouvě a zajištění podpory implementovaného 

ERP.   
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem plnění je dodávka, implementace a následná údržba a podpora provozu (dále 

jen „Podpora“) a rozvoj ERP.  

3.2 ERP bude dodán dle nabídky Poskytovatele, kterou Poskytovatel podal v Zadávacím 

řízení, jež je Přílohou 2 Smlouvy.  

3.3 Požadavky na dodání EIS, včetně HW, licence základního SW, DB a Aplikačního SW, na 

počet uživatelů a na implementaci, jsou definovány v Příloze č. 1.1 Smlouvy a v Příloze 

1.2 Smlouvy. 

3.4 Postup implementace ERP je definován Přílohou 1.3 Smlouvy. 

3.5 Úroveň Poskytovatelem zajišťované Podpora je definovaná Přílohou 1.4 Smlouvy. 

3.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož 

i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická 

řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, 

že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy a veškerým 

podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci. 

3.7 Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným, a že 

Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále 

prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění dle Smlouvy, a že plnění může být 

poskytnuto způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě. 

3.8 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté plnění v souladu se 

všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy. 

 

IV. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout plnění vyjma Podpory nejpozději ve lhůtě do 36 

týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Poskytovatel bere podpisem Smlouvy na vědomí, že 

plnění musí být poskytnuto (předáno a Objednatelem převzato) tak, aby nebylo 

ohroženo kofinancování předmětu plnění dle podmínek poskytovatele dotace. Proto 

bude Objednatel oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud od Poskytovatele 

neobdrží bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele jednoznačnou garanci toho, že 

je schopen řádně provést plnění i ve lhůtě kratší, než je uvedeno v první větě tohoto 

odstavce a nebude tak svým plnění schopen zachovat podmínky pro poskytnutí dotace 

Objednateli. Součástí takové garance Poskytovatele musí rovněž být příslušný 

(aktualizovaný) harmonogram plnění, který bude deklarovat schopnost řádného a 

včasného plnění v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.  

Služby Podpory a služby rozvoje budou poskytovány na dobu neurčitou. 

 

4.2 Místem předání a převzetí plnění je sídlo Objednatele, není-li mezi Smluvními stranami 

výslovně dohodnuto jinak. Přípravné a programovací práce je Poskytovatel oprávněn 

realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok 

Poskytovatele na navýšení ceny plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu 

Objednatele. Pokud to povaha konkrétního plnění umožňuje, bude Poskytovatel 
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oprávněn poskytovat plnění také vzdáleným přístupem, přičemž Poskytovatel vždy zajistí 

adekvátní bezpečnost připojení a odpovídající ochranu zařízení, které použije pro 

vzdálený přístup na základě dohody s Objednatelem. 

 

4.3 Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit a/nebo 

které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem Objednateli předány v sídle 

Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.  

 

 

V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za poskytování plnění je sjednána dohodou Smluvních stran následovně: 

  

Položka Cena (Kč bez 

DPH) 

Platební podmínky Cena Podpory 

na 5 let (Kč bez 

DPH) 

Hardware 1.250.000,- 100 % ceny po dodání v ceně pořízení 

Licence základního SW v řádku níže 100 % ceny po dodání v řádku níže 

Licence aplikačního SW a 

DB 

2.850.000,- 100 % ceny po dodání 2.232.000,- 

Implementační práce, vč. 

integrace do prostředí 

zadavatele, migrace a 

školení  

4.330.000,- Po akceptaci jednotlivých fází: 

- fáze 1: 20 %  

- fáze 2: 30 % 

- fáze 3: 20 % 

- fáze 4: 10 % 

- fáze 5: 20 % 

(definice fází je obsažena v 

Příloze č. 1.3 Smlouvy) 

1.960.000,- 

Cena celkem 8.430.000,-   4.192.000,- 

 

Cena za poskytování služeb Podpory bude fakturována měsíčně od prvního měsíce 

následujícího po podpisu předávacího protokolu. Výše hrazené měsíční částky bude jedna 

šedesátina ceny za Podporu na pět let ve výše uvedené tabulce. 

 

Práce na požadavcích uživatelských úprav, opravy chyb a služby rozvoje dle Přílohy 1.4 se účtují 

hodinovou sazbou. Sazby těchto prací jsou uvedeny v následující tabulce. Sazby obsahují 

veškeré vedlejší náklady. Účtuje se každá započatá půlhodina. Minimální účtované množství je 

půl hodina pro práci vzdáleně a 4 hodiny pro práci na místě. Práce se fakturují vždy po uplynutí 

3 měsíců, a to po potvrzení výkazu práce Objednatelem. 
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Cena za poskytnutí služeb rozvoje je stanovena jako jednotková cena, kdy jednotkou je jedna 

člověkohodina a činí 500,- Kč bez DPH, tj. 605,- Kč včetně DPH ve výši 21 %  za jednu 

člověkohodinu služeb rozvoje. 

 

5.2 Součástí cen uvedených v tomto článku Smlouvy jsou i služby a dodávky nezbytné pro 

řádné a úplné poskytování předmětu plnění. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně 

nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně správních poplatků a 

nákladů souvisejících (zejména daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, včetně nákladů 

souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané 

kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy, jakož nákladů souvisejících se 

zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.). 

5.3 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou ceny 

v korunách českých (CZK). Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika členem 

Evropské měnové unie a bude-li v závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, 

budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu 

sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v 

souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

5.4 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše 

přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti 

Smlouvy, není-li uvedeno jinak. Cenu plnění je možné změnit v případě změny výše sazby 

DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazby DPH je Poskytovatel 

povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat 

dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy. 

5.5 Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů vystavených 

Poskytovatelem (dále jen „Faktura“ či „Faktury“). 

5.6 Kopie příslušných akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci obou 

Smluvních stran jsou povinnou náležitostí každé Faktury vystavené Poskytovatelem za 

poskytnutí plnění (či jeho části) dle Smlouvy. V případě, že plnění není akceptováno 

některým z uvedených způsobů, Poskytovatel není oprávněn vystavit příslušnou Fakturu, 

není-li výslovně uvedeno jinak. 

5.7 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními 

předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 435 OZ. 

5.8 Splatnost Faktur je stanovena do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. 

Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 

fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel 
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oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže 

správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  

5.9 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto fakturu 

před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy 

s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury. 

5.10 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na cenu předmětu plnění jakékoliv zálohy. 

5.11 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. 

Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být 

postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní 

úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován 

za příčící se dobrým mravům. 

5.12 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku z této smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 

8.2. Zadávací dokumentace. Poskytovatel prohlašuje, že si je této výhrady vědom, a pro 

případ uplatnění tohoto práva Objednatelem se zavazuje postupovat v souladu 

s takovou změnou závazku. 

 

VI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

6.1 Postup předávání a přebírání plnění (fáze 1 – 5) je dán Přílohou 1.3 Smlouvy. 

6.2 Postup zadávání a přebírání služeb Podpory a služeb rozvoje je dán Přílohou 1.4 Smlouvy. 

     

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Poskytovatel je povinen: 

7.1.1 poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad; 

7.1.2 postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších 

znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a 

postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s 

předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Poskytovateli 

poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob; 

7.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou 

mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména 

je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého 

majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, 

úpadek či prohlášení konkurzu; 

7.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, 

byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů 
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státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle 

Smlouvy ovlivnit; 

7.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu 

Smlouvy; 

7.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost dalším 

dodavatelům Objednatele; 

7.1.7 provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz 

dotčených pracovišť Objednatele; 

7.1.8 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl 

v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. 

Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění 

předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, 

dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly 

seznámeny Objednatelem; 

7.1.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a 

akceptovat jeho pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy; 

7.1.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a 

zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné 

vzhledem k jejich povaze a způsobu použití. 

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné realizaci 

předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

Smlouvy, oprávněna požadovat. 

7.3 Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména udělovat 

Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se Poskytovatel na 

základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovědnost 

Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich nevhodnou povahu. 

7.4 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění Smlouvy o stavu 

realizace plnění a Poskytovatel mu k tomuto musí vytvořit přiměřené podmínky, případné 

náklady nese Poskytovatel. 

7.5 Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele dle 

Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní dny v pracovní době (od 8:00 do 15:00) a 

u jednotlivých rolí bude omezena na max. tři dny v týdnu.  Poskytovatel je povinen vyzvat 

k poskytnutí přiměřené součinnosti v předstihu.  

 

VIII. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

8.1 Poddodavatelé 

8.1.1 Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo 

s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v Příloze č. 

4 Smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech 

svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o 
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tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů 

poskytuje) a o jejich změně, a to ve smyslu ust. § 105 odst. 3 ZZVZ. 

8.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část 

splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož 

byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 

disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 

poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 

doklady ve stanovené lhůtě předloženy. 

8.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem 

nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění 

dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění 

předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej 

poskytoval sám. 

8.2 Realizační tým 

8.2.1 Poskytovatel určuje k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení 

realizačního týmu je uvedeno v Příloze č. 5 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). 

Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy 

profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve 

Smlouvě. 

8.2.2 Poskytovatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy 

prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační 

požadavky) a které využil pro účely hodnocení své nabídky v zadávacím řízení. 

V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Poskytovatel povinen 

vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, přičemž tento souhlas je 

oprávněna vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba 

Poskytovatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené 

v Zadávací dokumentaci, resp. mít alespoň takové zkušenosti, které byly 

relevantní pro účely hodnocení nabídek dle kritéria hodnocení „kvalita 

realizačního týmu“, což je Poskytovatel povinen Objednateli doložit 

odpovídajícími dokumenty. 

8.2.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí změn ve složení Realizačního týmu v 

době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu 

člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné 

práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem; i při výměně člena 

Realizačního týmu z tohoto důvodu je nutné dodržet ustanovení 8.2.2. Veškeré 

případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně 

Poskytovatel. 

8.3 Oprávněné osoby 
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8.3.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat 

jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu 

ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu 

Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a 

dále: 

- osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou 

Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci 

akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. VI Smlouvy, 

zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy. 

- osoby oprávněné ve věcech technických (vedoucí projektu v souladu 

s Přílohou 1.3 Smlouvy) jsou oprávněny vést jednání technického 

charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat 

jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky 

podle čl. X Smlouvy. 

8.3.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany 

ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li 

statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, 

nebude-li jim udělena speciální plná moc. 

8.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou: 

i) ve věcech smluvních:   Ing. Dalibor Král, projektový manažer 

ii) ve věcech technických:   Ing. Dalibor Král, projektový manažer 

8.3.4 Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:  

(i) ve věcech smluvních:   Ing. Petr Moravec, jednatel 

(ii) ve věcech technických:   Ing. Robert Mikuláštík, projektový   

                                                manažer 

            Jaroslav Burget, zástupce projektového    

            manažera 

8.3.5 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí 

však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu.  Změna 

oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla 

písemně vyrozuměna. 

 

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ 

9.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným 

součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli v 

souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání 

Objednateli. Poskytovatel prohlašuje, že právo k software (licence), jež jsou součástí 

plnění předmětu Smlouvy poskytnuty Poskytovatelem Objednateli, přechází na 

Objednatele dnem jejich předání Objednateli.    

9.2 Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky 

autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za 

podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

9.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění Poskytovatele považované za 

autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „Autorské dílo“) užívat dle níže uvedených 

podmínek. 

9.2.2 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních 

podmínek (dále jen „Licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, 

přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává 

okamžikem předání plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. 

9.2.3 Nevyplývá-li z příloh Smlouvy jinak, je Licence udělena jako nevýhradní k užití 

Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za 

nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že: 

- Licence je udělena jako neodvolatelná; 

- Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání 

majetkových práv autorských k Autorskému dílu, bez omezení územního 

rozsahu; 

- v případě SW, který je součástí plnění, se Licence vztahuje ve stejném 

rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě 

Smlouvy;  

- Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele 

oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje 

oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit; 

- Licence je převoditelná pro případ, že dojde ke sloučení (fúzi či jinému 

spojení) Objednatele s jiným nemocničním zařízením(i) na území Zlínského 

kraje (tedy změny IČO); 

- Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti. 

9.2.4 Současně Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté 

Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského 

díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských 

děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím 

třetích osob. 

9.2.5 V souvislosti s poskytnutou Licencí je Poskytovatel povinen, s výjimkami 

uvedenými v odst. 9.3 Smlouvy a 9.4 Smlouvy, nejpozději ke dni ukončení 

akceptace plnění či jeho části předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé 

části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli 

poskytována na základě plnění dle Smlouvy jako customizované plnění, aby s ním 

mohl Objednatel libovolně nakládat. Pro účely této Smlouvy se customizovaným 

plněním rozumí veškeré úpravy řešení dle požadavků Objednatele. Zdrojový kód 

musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je 

kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a 
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ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. 

Zdrojový kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném 

technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením 

počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. 

O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a 

podepsán písemný předávací protokol. 

9.3 Je-li součástí plnění tzv. proprietární software (dále jen „Proprietární software“), 

u kterého Poskytovatel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 9.2.1 až 9.2.5 

Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, postačí, aby Objednatel nabyl 

k takovému software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po 

dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a v množstevním rozsahu, který je nezbytný 

pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, 

že součástí takového nevýhradního oprávnění nemusí být právo provádět modifikace, 

úpravy či změny Proprietárního software či dle svého uvážení Objednatele do něj 

zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných 

či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software 

nezbytně nevyžaduje poskytnutí zdrojových kódů k takovému software; v případě, že 

Poskytovatel oprávnění ve shora uvedeném rozsahu poskytuje, Objednatel je oprávněn 

je využít. Konkrétní rozsah udělovaných práv k Proprietárnímu software je vymezen 

společně s dalšími údaji o tomto software v Příloze č. 7 této Smlouvy. 

9.4 Je-li součástí plnění tzv. open source software, u kterého Poskytovatel nemůže 

poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 9.2.1 až 9.2.5 Smlouvy nebo dle odst. 9.3 

Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, 

aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně 

zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace 

a práva takový software měnit. 

9.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele 

vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy. 

9.6 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté 

právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba 

úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého 

plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním 

Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či 

trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání ERP či jeho části, zavazuje se Poskytovatel 

zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na 

cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky 

Objednatele na náhradu škody. 

9.7 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění 

dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito 

právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy. 
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9.8 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 

poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování 

plnění dle Smlouvy. 

9.9 Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel v rozporu s tímto článkem Smlouvy nemohl 

předmět plnění Smlouvy (Autorské dílo) užívat řádně a nerušeně.  

 

X.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA  

 

10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle 

platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu 

rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele. 

10.2 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, 

prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce 

s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 

Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se 

zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící 

řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení 

a překonání.  

10.3 Poskytovatel odpovídá za škodu do výše celkové sjednané ceny plnění za fáze 1 – 5 (bez 

DPH). Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do 

předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 

10.4 Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 

deset milionů korun českých). Poskytovatel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy 

na vyžádání Objednateli. V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke 

způsobení prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta 

pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odst. Smlouvy, bude Poskytovatel povinen tyto 

škody uhradit z vlastních prostředků. 

10.5 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady plnění, jež bude mít plnění (či jeho 

dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na plnění (či jeho dílčí 

části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za 

vady plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku. 

10.6 Poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost v min. délce 6 

(slovy: šest) měsíců na to, že předané plnění bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a 

Cílovým konceptem (u části plnění odpovídající službám rozvoje případně i vlastnosti 

stanovené příslušnou objednávkou), bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruční 
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doba počíná běžet u části plnění odpovídajícího Fázi 1 až Fázi 5 ode dne předání a 

převzetí fáze 5 Objednatelem, u části plnění odpovídající službám rozvoje vždy ode dne 

předání a převzetí příslušného plnění. 

10.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat plnění či jeho část 

pro vady, za které odpovídá Poskytovatel. Veškeré činnosti nutné či související 

s vyřízením reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti s 

Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil 

činnost Objednatele.  

10.8 Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv vady 

Plnění či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky odstraňovat na své náklady, a to 

v souladu s definicí Podpory uvedenou v Příloze 1.4 této Smlouvy. 

 

 

XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Smluvní pokuty: 

i) v případě prodlení Poskytovatele s implementací ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 

4.1  anebo určené postupem tam uvedeným Smlouvy je Poskytovatel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun 

českých); 

ii) v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím služeb rozvoje v termínu dle 

příslušné objednávky je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení; 

iii) v případě porušení povinnosti poskytování služeb Podpory v požadované kvalitě, tj. 

dle požadavků uvedených v Příloze č. 1.4 Smlouvy, se uplatní smluvní pokuty 

způsobem a v rozsahu dle Přílohy č. 1.4 Smlouvy; 

iv) v případě jakéhokoliv nedodržení lhůt pro odstranění vad či nedodělků předaného 

(akceptovaného) plnění je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit následující 

smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý 

den prodlení a jednotlivou vadu; 

v) v případě porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti a účinnosti po 

celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 10.4 Smlouvy je 

Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry; 

vi) provede-li Poskytovatel změnu v realizačním týmu v rozporu s odst. 8.2.2 Smlouvy 

anebo neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky Objednatele dle 

odst. 8.2.3 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení, a to i 

opakovaně; 

vii) v případě porušení závazku ochrany důvěrných informací nebo mlčenlivosti 

Poskytovatelem ve smyslu čl. XII. Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu 
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ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

porušení, a to i opakovaně. 

11.2 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné desetiny procenta 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.3 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; 

nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné 

výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnění povinnosti, která je 

prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena, pokud oprávněná strana nestanoví jinak. 

11.4 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich 

vyúčtování. 

11.5 Výše smluvních pokut je limitována celkovou sjednanou cenou plnění za fáze 1 – 5 (bez 

DPH). 

 

XII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění 

Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, jsou důvěrné 

(dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi 

jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou 

běžně dostupné ve veřejných zdrojích.  

12.2 Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková 

opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na případy, kdy: 

12.2.1 Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo 

12.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti, a/nebo 

12.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy. 

12.3 Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími 

osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, 

které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.  

12.4 Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků 

Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace 

poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že 

tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování 

mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto porušení odpovědný v plném 

rozsahu Poskytovatel. 

12.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní 

odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a 

ochrany Důvěrných informací nedodržely. 
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12.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na ukončení 

účinnosti Smlouvy. 

12.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů. 

12.8 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů a 

Poskytovatel bude zpracovatelem, Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o 

zpracování osobních údajů dle vzoru, který je Přílohou č. 6 Smlouvy. 

  

XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy, event. její části písemně odstoupit z důvodu jejího 

podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude 

považovat: 

a) prodlení Poskytovatele s poskytováním plnění či jeho části ve sjednaných termínech 

delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné 

výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních 

dnů od doručení takovéto výzvy; důvod pro odstoupení od Smlouvy podle čl. IX. odst. 

4.1 Smlouvy tímto není dotčen; 

b) neakceptace Cílového konceptu Objednatelem v souladu s podmínkami Smlouvy;  

c) v provozní fázi plnění opakovaně (ve třech po sobě jdoucích měsících) vykazuje vady 

kategorie A, anebo ve třech po sobě jdoucích měsících není dodrženo stanovené SLA. 

d) další případy, o kterých tak výslovně stanoví Smlouva. 

13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh 

bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, 

že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo 

b) proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Poskytovatel neposkytne Objednateli garanci včasného plnění dle čl. IV. odst. 4.1 

smlouvy či nesplní další povinnosti dle uvedeného článku Smlouvy. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn provést změnu Poskytovatele (nahrazení Poskytovatele) 

tak, že uzavře Smlouvu s účastníkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, který se 

dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) Poskytovatel 

souhlasí s tím, že poskytne Objednateli plnění v souladu se svou nabídkou na 

Veřejnou zakázku a ve lhůtě v souladu s požadavky uvedenými v odst. 4.1 Smlouvy. 
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Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý 

v pořadí, odmítne poskytnout včasné plnění namísto původního Poskytovatele, je 

zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, 

který se umístil jako třetí v pořadí, zaváže-li se tento k poskytnutí plnění v souladu se 

svou nabídkou na Veřejnou zakázku a v souladu s požadavky uvedenými v odst. 4.1 

smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

13.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za 

plnění předmětu dle Smlouvy o více než 60 (slovy: šedesát) dní. 

13.6 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 

sankce k tíži Objednatele. 

13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.  

13.8 Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu, a 

Smlouva skončí uplynutím příslušného roku (výročí) poskytování služeb Podpory a služeb 

rozvoje, přičemž toto oprávnění mohou Smluvní strany uplatnit až v rámci fáze Podpory 

a rozvoje; Poskytovatel je oprávněn výpověď využít nejdříve po uplynutí 5 let od zahájení 

služeb Podpory a služeb rozvoje. V případě výpovědi Objednatele musí být písemná 

výpověď Poskytovateli doručena nejpozději 30 (slovy: třicet) dní před uplynutím 

příslušného roku (výročí) poskytování služeb Podpory dle Smlouvy, v případě výpovědi 

Poskytovatele musí být písemná výpověď Objednateli doručena nejpozději 6 (slovy: šest) 

měsíců před uplynutím příslušného roku (výročí) poskytování služeb Podpory dle 

Smlouvy, jinak se k výpovědi nepřihlíží. 

13.9 Objednatel je oprávněn v průběhu anebo bez zbytečného odkladu po ukončení fáze 1 

Analýza rozhodnout, že další fáze nebudou realizovány, a to zejména z důvodu 

nemožnosti kofinancování implementace z Integrovaného operačního programu. 

13.10 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na 

uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, jakož i ostatní 

práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po 

jejím zrušení. 

 

XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění Smlouvy. 

14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 
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14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob uvedených v čl. VIII Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených 

pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.  

14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu 

s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či 

dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů 

komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, 

doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou 

poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové 

adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 

14.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená 

 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 

je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 

smyslu ZDS; nebo 

 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra 

nebo doručováno osobně; nebo 

 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou; nebo 

 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z 

jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu 

Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 

tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty. 

14.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou 

doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou 

komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Smlouvy. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel hodlá předmět plnění dle Smlouvy 

spolufinancovat s využitím prostředků Integrovaného regionálního operačního 

programu. Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke 

splnění všech podmínek plynoucích z uvedeného programu v rámci plnění svých 

povinností ze Smlouvy, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, CRR, Ministerstvu pro 

místní rozvoj, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, 

Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným 

orgánům státní správy vstup do objektů dotčené projektem a dále umožnit 

fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů 

souvisejících s projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 
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poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho 

realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným 

k provádění kontroly projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně do konce roku 2029 

veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu; 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce smlouvy včetně jejích 

dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu, a to minimálně do 

konce roku 2029. 

e) dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z nařízení Evropské 

komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti. 

15.2 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že 

závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez 

přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou 

druhé straně před uzavřením Smlouvy. 

15.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí 

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek 

žádné ze Smluvních stran.  Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 

Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran. 

15.4 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ. 

15.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.  

15.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 

Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.  

15.7 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

15.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí 

změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve 

Smlouvě. 
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15.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy 

právo mohlo být uplatněno poprvé. 

15.10 Není-li stanoveno jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude 

pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, případně slovenský, a to 

včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy. 

15.11 Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, 

netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní 

strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé 

Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 

obchodní a právní význam. 

15.12 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. 

Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v 

souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem. 

15.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

15.14 Smlouva je vyhotovena též ve 4 (slovy: čtyřech) listinných vyhotoveních, z nichž každá ze 

Smluvních stran obdrží po 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.  

15.15 Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k 

uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

15.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 

1.1 Technické požadavky 

1.2 Funkční požadavky 

1.3 Metodika implementace 

1.4 Služby Podpory a služby rozvoje 

 Příloha č. 2 – Specifikace návrhu řešení 

 Příloha č. 3 - Specifikace ceny 

 Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů (vč. rozsahu jejich plnění) 

 Příloha č. 5 - Realizační tým 

 Příloha č. 6 – Smlouva o zpracování osobních údajů - vzor 

 Příloha č. 7 – Specifikace Proprietárního software 

 



Stránka 20 z 155 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

 

V Kroměříži dne 12. 6. 2020 

 

za Objednatele:   

 V Brně dne 9. 6. 2020 

 

za Poskytovatele: 

 

 

 

     

  

Ing. Petr Liškář, MBA, 

místopředseda představenstva  

 

 

  

 

Ing. Petr Moravec  

Jednatel 
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Příloha č. 1.1  Technické požadavky 

1 Specifikace díla 

Předkládaný projekt řeší vybudování informační a telekomunikační technologie (ICT) pro 

zadavatele. Pořizované technologické prvky budou využívány v rámci elektronizace 

zdravotnictví. 

 

V souladu s podmínkami výzvy č. 28 IROP je cílem vybudovat informační prostředí 

organizace, umožňující zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizaci vnitřních 

procesů organizace a zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti provozních 

informačních systémů. 

Součástí projektu bude i komunikační infrastruktura potřebná pro implementaci 

požadovaných informačních systémů: 

 virtualizační cluster pro provoz požadovaných informačních systémů, 

 datová úložiště o dostatečné kapacitě pro provoz požadovaných informačních systémů, 

 základní SW potřebný pro provoz požadovaných informačních systémů (OS, DB, apod.). 

 

 

Obecné požadavky: 

 systém musí být lokalizován do českého jazyka ve všech svých částech včetně 

nápovědy, 

 systém musí odpovídat platné a účinné právní úpravě v ČR, zejména v oblasti 

výkaznictví vůči zřizovateli a státu (povinné výkazy), 

 systém musí umožňovat oboustrannou integraci na aplikace třetích stran ve 

zdravotnickém zařízení (NIS, LIS, Lékárna, …), 

 Jednotlivé moduly systému musí splňovat podmínku jednotných přihlašovacích údajů 

uživatelů a musí být provozovány jednotně přes uživatelské rozhraní nebo relaci 

prohlížeče dostupné v operačním systému Microsoft Windows. 

 Umožnit vlastní uživatelské úpravy formou přístupu k API systému  

 Dostupnost všech relevantních informací v reálném čase 

 Moderní ERP systému umožňující práci prostřednictvím standardního klienta, 

webového klienta, portálového přístupu apod. 
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2 Procesní oblasti řešení 
 

Předmětem plnění je řešení jsou následujících funkčních oblastí. Jejich podrobný popis je 

uveden v samostatné příloze. 

1. Finance a účetnictví 

o Účetnictví dle platné a účinné legislativy 

o Pokladna 

o Banka 

2. Manažerské účetnictví 

o Plánování rozpočtů nákladů a výnosů 

o Rozpouštění nákladů 

o Zúčtování nákladů a výkonů 

3. Nákup, prodej, žádankový systém 

o Databáze odběratelů je určena pro zdravotní pojišťovny i pro import pacientů 

z NIS 

o Upomínkování, výpočet penále, sledování stavu pohledávek, splátkové 

kalendáře 

o Zápočty 

o Správa finančních kont pacientů 

o Fakturace dodávek materiálu a služeb 

o Vystavování, schvalování a kontrola žádanek na nákup 

o Kontrola z evidence ARES 

o Vazba objednávek na smlouvy 

o Periodické objednávky 

o Workflow k likvidaci došlých faktur 

4. Sklady 

o Skladová evidence na úrovni materiál/sklad 

o Inventarizace 

o Způsob oceňování zásob nastavitelné na úrovni materiálu 

o Evidence šarží, jejich expirace a výdej podle expirace 

o Evidence sériových čísel 

o Popora příjmu, výdeje a inventarizace pomocí čteček čárových kódů 

o Vedení konsignačních zásob 

o Žádanka a workflow na výdej ze skladu, spojená s rezervací výdeje 

o Generování objednávek podle limitů skladových zásob 

o Možnost dočasných pohybů s materiálem na příjmovém skladu bez jeho 

ocenění 

o Možnost implementace řízených skladů 

5. Evidence majetku 

o Evidence majetku, včetně řazení do celků a včetně operativní evidence 

drobného majetku a ochranných pomůcek, přiřazení odpovědných osob k 

majetku 

o Odpisové plány, účtování odpisů na střediska 

o Inventarizace majetku s využitím čárových kódů 

o Hromadné změny 

o Evidence nájemních vztahů k majetku – vazba na smlouvy 
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6. Doprava 

o Evidence vozidel a řidičů, záznamy o údržbě vozidel, seskupování vozidel do 

skupin 

o Evidence jízd a čerpání PHM 

o Zpracování cestovních příkazů 

o Úhrada cestovních nákladů 

o Přiznání k silniční dani 

o Provázání s kartou majetku 

o Sledování údržby vozidel, pojištění, oprav 

o Cestovní příkazy 

8. Workflow 

o Uživatelsky nastavitelné schvalovací procesy 

o Oprávnění přes skupiny uživatelů, zástupy 

o Upozorňování emailem 

o Při schválení možnost účtování dokladů do ERP. 

o Workflow pro externí komunikaci bude řešeno samostatným modulem, viz 

kapitola 11 

9. Správa a údržba budov 

o Nástroje pro prostorovou evidenci nemovitého majetku, založenou na členění 

do areálů, budov, podlaží a místností. 

o Evidence odpovědných osob 

o Evidence elektronické dokumentace včetně prohlížeče a editoru 

o Vedení provozní knihy 

o Správa pasportních údajů 

o Evidence stavebně technických prvků včetně jejich historie a záručních dob 

o Specifikace prvků požární bezpečnosti 

o Periodické činnosti, revize a kontroly 

10. Řízení projektů 

o Struktura projektu na úrovni projekt, etapa, úkol / podúkol 

o Možnost provázání na projekt v ERP 

o Vizuální plánování projektu, včetně návaznosti úkolů v rámci etapy 

o Vizuální přehled stavu a plnění úkolů 

o Správa příloh k projektu a komunikace 

o Přístup z mobilní aplikace v OS Android nebo iOS 

o Upozorňování v emailu 

o Propojení s kalendářem 

11. Spisová služba mimo zdravotnickou dokumentaci 

o Korespondence 

o Evidence a zveřejňování smluv 

o Uchovávání elektronické dokumentace z datových schránek 

o Naplňování požadavků platné a účinné legislativy pro spisové služby  

o Komplexní řešení SS včetně pořizování elektronických verzí dokumentů 
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3 Rozhraní 
 

Součástí řešení jsou i rozhraní na stávající systémy podle tabulky uvedené níže. U rozhraní 

předpokládáme export / import souborů na úrovni účetního zápisu, ideálně ve formátu xml. 

Systém ale musí umožňovat i rozhraní pomocí Web service pro případ on-line vazby mezi 

systémy. 

 

 
 
Kromě rozhraní na stávající systémy je součástí implementace i  

 EDI zpracování faktury ve formátu isdoc 

 Email link na potvrzení objednávky dodavatelem 

 

Více podrobností k požadovaným funkcionalitám v tabulce funkčních požadavků v Příloze 1.2  

  

Oblast Systém Dodavatel Rozhraní Kroměříž

Externí logistika

Doctis Sophis Potvrzení operace a spotřeba materiálu X

Navision Navertica

Evidence zdravotnických prostředků

FaMa TescoSW

Veřejná lékárna

Farmis Farmis Účetní zápis X

Lekis Lekis

NIS

Akord Stapro

Tree ProSoft Kroměříž X

AMIS*H ICZ

Mzdy

Vema Účetní zápis

Perm Účetní zápis X

Stravování

Stapro H Stapro

Kredit Anete X
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4 HW, virtualizace a OS 

Projekt bude implementován v centrálním virtualizovaném technickém prostředí organizace, 

které slouží pro provoz všech IT systémů a aplikaci. Virtualizované prostředí je tvořeno dvěma 

nezávislými fyzickými lokalitami.  

Základem návrhu a předmětem dodávky jsou dva kvalitní virtualizační servery s procesory 

poslední generace ve spojení s moderním výkonným zrcadleným datovým úložištěm 

určených pro umístění v racku. Předpokládá se instalace do dvou oddělených rovnocenných 

lokalit. Servery a datové úložiště jsou koncipovány jako rozšiřitelné s cílem pokrytí potřeb 

organizace na minimálně 5 - 7 let. Tyto servery budou uspořádány do vysoce dostupného 

clusteru.  Tato koncepce umožní bez problému rozdělit jednotlivé nody vysoce dostupného 

clusteru do dvou lokalit a tím minimalizovat riziko přerušení provozu z libovolných příčin. 

Pro ukládání strukturovaných i nestrukturovaných dat bude použito rozšiřitelné datové 

úložiště s minimálně dvěma nezávislými nody pro ukládání dat s možností zrcadlení. 

Pro zálohování bude použit zálohovací systém, který umožní zálohovat kompletní virtuální 

stroje na libovolné úložiště a dále musí být možnost zálohy jednotlivých souborů a adresářů 

virtuálních strojů. Systém musí umožnit rychlé obnovení virtuálního stroje stroj ze zálohy. 

Propojení obou lokalit bude realizováno optickým spojem, který bude součástí lokální sítě 

Ethernet. Toto propojení není předmětem dodávky. 

 

 
Model technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury 
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5 Počty uživatelů a dokladů 

Pro nacenění licencí použijte prosím tyto počty jmenných uživatelů: 

 

V případě, že je systém licencován podle současně běžících uživatelů, přepočet prosím 

odhadněte podle zkušeností z jiných projektů. 

 

V případě různých cen pro různé typy uživatelů (například plný uživatel, informační uživatel, 

vývojář), použijte prosím rozdělení do těchto skupin podle zkušeností z jiných projektů 

 

 
 
 
Přístupové licence Microsoft Windows CAL nejsou předmětem dodávky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkční oblasti - moduly Kroměříž Poznámky pro definici uživatelů

1. Ekonomika - finance a účetnictví 20

2. Manažerské účetnictví 10

3. Nákupa a prodej 20

Z této položky byly odstraněny žádanky - ty jsou řešeny v rámci 

workflow.

4. Sklady 20

5. Evidence majetku 5

6. Doprava 5 Pouze odd. dopravy, ostatní v rámci workflow.

8. Workflow 150

Tady musí být zahrnutí všichni uživatelé, kteří pracují s žádankami, vč. 

žádanek na léky (v UHN např. mají oprávnění schvalit žádanku na léky 

všichni lékaři). Zde předpokládáme jiný typ licence než plná licence 

ERP.

9. Správa a údržba budov 10 Pouze správci nemovitostí, ostatní v rámci workflow.

10. Řízení projektů 20

11. Spisová služba mimo zdravotnickou dokumentaci 5 Pouze správci spisové služby, ostatní v rámci workflow.

Správa systému
IT Administrace 5 Administrace systému, úpravy a vývoj, podpora

Technické účty 5 Rozhraní, dávkové zpracování
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Příloha č. 1.2  Funkční požadavky 
 
 

Funkční oblasti 
   

1.       Finance a účetnictví   

1.1.       Obecné specifikace Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí zahrnovat v 

oblasti účetnictví a financí 

platnou legislativu 

s přihlédnutím ke 

specifickým požadavkům, 

zákonům a předpisům 

platným pro zdravotnické 

zařízení, vč. vyhlášky 

č.500/2002 Sb. v platném 

znění. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Výrobce ERP garantuje platnou legislativu pro 

funkcionalitu, která je obsažena ve standardu ERP 

systému. Specifické požadavky, které vyplývají z 

předpisů platných pro zdravotnická zařízení a která 

jsou součástí standardu ERP (QI je implementováno v 

různých právních formách zdravotnických zařízení jako 

jsou akciové společnosti, příspěvkové organizace 

zřizované krajem nebo Ministerstvem zdravotnictví a v 

neziskové organizaci) také podléhají aktualizaci 

legislativy ze strany výrobce ERP systému. V případě 

zakázkové úpravy dle požadavku zákazníka s dopadem 

na legislativu, přebírá garanci implementační partner.  

2 Podpora české legislativy – 

legislativní změny budou 

automaticky bez 

požadavku zapracovány do 

systému po zveřejnění ve 

sbírce zákonů.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Výrobce ERP systému sleduje legislativní změny, 

prostřednictvím včasného zapracování těchto změn s 

dopady do oblastí účetnictví a financí vydává novou 

verzi ERP systému pro zákazníky s popsanou 

metodikou odrazu této změny. Na aktuální verzi ERP 

systému s platnou legislativou instalovanou u 

zákazníka přebírá garanci implementační partner. 

3 V oblasti účetnictví musí 

umožňovat definici 

účtového rozvrhu 

s volitelnou strukturou 

(s možností omezení 

v případě centrální správy 

účtového rozvrhu). Každý 

účetní zápis musí vždy 

obsahovat datum a číslo 

účtu a musí být možné 

definovat další atributy 

účetních zápisů (např. 

nákladové středisko) a 

pravidla pro jejich použití 

(např. povinnost zadat 

nákladové středisko při 

účtování na určitý účet). 

Musí být možné doplnit 

textový komentář u 

dokladu a osmimístné číslo 

účtu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Standard ERP systému umožňuje definici uspořádání 

směrné účtové osnovy a označení účtových tříd, 

účtových skupin, syntetických účtů, v případě potřeby 

uspořádání a označení analytických účtů a  

podrozvahových účtů, je možné definovat účtový 

rozvrh pro každé účetní období a je možné tento 

rozvrh v průběhu účetního období kdykoliv doplňovat 

tak, jak je stanoveno v § 14 ZoÚ v platném znění. V 

případě centrální správy účtového rozvrhu v 

samostatné instanci nejsou tyto změny uživateli 

povoleny, změny jsou provedeny centrálně a následně 

přeneseny do jednotlivých QI. V konfiguraci lze 

nastavit požadovanou délku analytického účtu a dále 

lze jednotlivým účtům nastavit další atributy jako je 

např. povinnost vyplnění dimenzí (střediska, akce, 

kalkulační jednice, zdroj, okruh, obor), rozpad 

počátečních stavů na dimenze, typ účtů z pohledu 

rozvahy, daňové uznatelnosti apod. 

Každý účetní záznam obsahuje unikátní evidenční číslo 

dokladu, datum dokladu, okamžik zaúčtování, čísla 

účtů, textový komentář, který lze doplňovat. 
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4 Systém musí umožňovat 

účtování a evidenci DPH i 

do více období na základě 

povolení pro uživatele a 

také musí obsahovat 

funkce pro provedení 

účetní závěrky. Musí 

umožnit dodatečné 

přiznání a krátící koeficient. 

Při použití krátácáho 

koeficientu DPH zaúčtovat 

zbývající části DPH k 

příslušným nákladovým 

účtům se základem daně. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Uživatelé s nastaveným oprávněním mohou pořizovat 

doklady (účetní i daňové) do více období. Vše je 

navázáno na uzavření/otevření účetního období/DPH 

období (samostatné uzávěrky) a na oprávnění 

uživatele.  Funkce účetní závěrky (kontroly před 

uzávěrkou, uzavírací a otevírací zápisy, počáteční 

stavy,... ) jsou standardní součástí modulu účetnictví. 

Funkce závěrky DPH (včetně dodatečných přiznání a 

krátícího koeficientu) jsou standardní součástí modulu 

financí. Zbývající část DPH při použití kráceného 

koeficientu lze uživatelsky (ručně) rozúčtovat na 

příslušné nákladové účty k základu daně. Předmětem 

úpravy aplikace bude funkcionalita, která zajistí 

automatický rozpad položek DPH dle sazeb a dle 

rozpadu dimenzí pro všechny položky přijatých plnění 

a provede jejich rozúčtování v poměru dle koeficientu 

DPH minulého období, který se používá pro výpočet 

kráceného nároku na odpočet. Nákladové účty MD 

budou převzaty z příslušné položky základu daně.  

5 Požadavkem na systém je 

také nabídka různých 

pohledů na účty a pohyby 

na účtech za určité období, 

i přes atributy celkové i 

položkové, sestavy 

pokrývající oblast účetnictví 

a dále podpora sestavení 

výkazů dle požadavků 

státu, kraje a vlastních 

požadavků. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V modulu účetnictví jsou k dispozici formuláře 

zobrazující data pro předvahu, rozvahu, výsledovku, 

kumulativní výsledovku, hlavní knihu,… Uživatel může 

pomocí jednoduchého dialogu před spuštěním 

formuláře definovat období, skupiny účtů, dimenzí 

(střediska, akce, kalkulační jednice, obory, zdroje a 

okruhy), indexy DPH apod. Nad formuláři jsou pak k 

dispozici tiskové výstupy obvykle v detailu nebo v 

součtech. Tyto tiskové výstupy lze jednoduchým 

uživatelským postupem modifikovat dle konkrétních 

potřeb. 

6 Systém musí umožňovat 

současné zpracování více 

účetních a více fiskálních 

období. Možnost uzavřít 

nastavené fiskální období, 

kontrola při účtování na 

uzavřené fiskální období 

(případně identifikace 

účetní položky, která 

vznikla do uzavřeného 

období). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V systému lze pracovat s několika obdobími současně. 

Uživatel s přístupovými právy k této oblasti si definuje 

možnosti práce s daným obdobím. Každé období lze 

uzavřít tzv. auditem - pak lze jednoznačně identifikovat 

položky, které vznikly do takto uzavřeného období.  

Období lze také uzavřít závěrkou, do uzavřeného 

období nemůže běžný uživatel zaúčtovat. V případě 

potřeby zaúčtování položky do uzavřeného období 

může uživatel s patřičným oprávněním uzávěrku 

editovat a položku zaúčtovat. 
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7 Kontrola spolehlivosti 

plátců DPH vč. kontroly 

čísel účtů, včetně 

aktualizací, on line kontrola 

a možnost dávkové 

kontroly. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Datum a čas poslední aktualizace spolehlivosti plátce 

DPH provedené pomocí webové služby registru plátců 

DPH jsou uloženy u každého obchodního partnera. 

Tuto aktualizaci lze provést dávkově. Pro daného 

plátce DPH jsou tedy k datumu a času uloženy aktuální 

informace o spolehlivosti plátce a o jeho 

registrovaných účtech (týká se pouze těch účtů, které 

jsou evidovány v databázi QI pro daného obchodního 

partnera). Kontrola se také spouští v on-line režimu v 

případě spuštění funkce oprávněným uživatelem, 

pokud je časová známka kontroly spolehlivosti starší 

než 24 hodin. Výrobce softwaru nedrží garanci nad 

daty uveřejněnými na webovém rozhraní. 

8 Definování jednotného 

účtového rozvrhu v 

libovolné číselné struktuře 

s možností uživatelských 

změn (v případě centrální 

správy možnost jejich 

omezení).  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Je možné definovat účtový rozvrh pro každé účetní 

období a je možné tento rozvrh v průběhu účetního 

období kdykoliv uživatelsky měnit v závislosti na 

nastavení uživatelského oprávnění. Omezení možnosti 

provádění změn v účtovém rozvrhu je běžná 

funkcionalita standardu ERP. V případě centrální správy 

účtového rozvrhu v samostatné instanci nejsou tyto 

změny uživateli povoleny vůbec, změny jsou 

provedeny centrálně a následně přeneseny do 

jednotlivých QI. Tím je zajištěna možnost jednotného 

účtového rozvrhu ve více organizacích. 

9 Možnost definovat 

uživatelský číselník 

rozšiřujících atributů (např. 

nákladových středisek, 

projektů, zakázek, zdrojů 

financování)  - min. 5 

atributů (dimenzí). 

Rozšiřující atributy 

představují další pohled na 

účetní data, kde je možné 

evidovat libovolný počet 

atributů na jednom 

účetním zápisu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Účetní zápis obsahuje kromě standardních údajů 

(evidenční číslo dokladu, datum zaúčtování, popis, 

částka, poznámka, číslo účtu MD, DAL, ...)  další 

atributy, které jsou napojené na uživatelské číselníky. 

Jsou jimi nákladové středisko, akce (zakázka, projekt), 

kalkulační jednice, obor, okruh a zdroj. Číselníky 

dimenzí rozšiřujících účetní zápis jsou uživatelsky 

definovatelné, lze je neomezeně rozšiřovat o další 

hodnoty a společně se stromovou strukturou nabízejí 

uživateli možnosti pro získání přehledů nad účetními a 

finančními daty v různém rozsahu a detailu. 

10 Způsob zajištění 

automatického zaúčtování 

účetní operace generované 

v jiných modulech (prodej, 

nákup, sklad) pomocí 

využití účtových skupin 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jednotlivé moduly systému automaticky generují 

účetní položky, na které se aplikuje systém 

předkontací. Každý modul může využívat trochu jiného 

systému pro co nejpřesnější předkontaci dle typu dat. 

Modul sklady využívá znalosti o druhu pohybu, čísla 

skladu a rozdělení položek do účetních skupin. 

Zařazení položek do účtových skupin se provádí v 

katalogu zboží (definice účetní skupiny druhu zásob, 

služby) která zajistí správný rozpad účtování. Například 

modul financí využívá pro předkontace kombinaci 

údajů jako je typ dokladu, dokladová řada, index DPH, 

případně výběr konkrétní předkontace. Modul Majetek 

využívá pro předkontace znalost druhu pohybu 

majetku, typu účetní položky a skupiny/podskupiny 

majetku včetně návaznosti na kódy PAP/PKP.  
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11 Možnost blokování použití 

účtu, nastavení podmínek 

při účtování na daný účet a 

použití atributů (např.: 

nutné nákladové středisko).  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Platnost účtu lze omezit pro celé účetní období nebo 

jen pro jeho část s časovým nastavením platnosti 

od/do. Dále lze nastavit povinnost vyplnění účetních 

dimenzí (středisko, akce, kalkulační jednice, obor, 

okruh, zdroj) a to nastavením hodnoty ANO v 

příslušném atributu analytického účtu. 

12 Možnost on-line informace 

o stavu nebo pohybu na 

účtu včetně jejich sledování 

ve zvoleném období a více 

obdobích. Možnost 

nastavení platnosti účtu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Informace o stavu a pohybu účtu jsou dostupné online 

v členění na jen zaúčtované zápisy nebo včetně tzv. 

žádostí o zaúčtování. Omezení platnosti účtu viz bod 

11. Veškeré výstupy nad účetnictvím lze omezit datem 

s časovou filtrací od do tak, aby uživatel dostal jen 

požadované informace. 

13 Účetní transakce vzniklé v 

ostatních modulech jsou 

účtovány automaticky do 

účetních knih včetně 

párovacích vazeb. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o standardní funkcionalitu systému. 

14 Možnost nastavení 

účetního období 

oprávněným uživatelem 

(dle rolí, oprávnění) včetně 

možnosti účetní období 

nastavit na konkrétního 

uživatele (možnost nastavit 

různá období jednotlivým 

uživatelům). Kontrola při 

účtování na nastavené 

období a zamezení 

účtování do nepovoleného 

období. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Účetní období je systémově nastaveno pro vkládání 

nových dokladů, přepnutí uživatele mezi obdobími je 

možné v konfiguraci uživatele a je řízeno přístupovými 

právy. Každý uživatel může mít nastaveno pro práci 

jiné období bez ohledu na aktuální období v 

souvislosti s datem a časem. Kontroly na účtování 

mimo nastavené účetní období jsou nastaveny. 

15 Využití atributů pro 

možnost detailnějšího 

třídění účetních operací a 

následného vyhodnocení 

dat. Dle použitých atributů 

vytvářet pohledy na účetní 

data, včetně možnosti 

porovnání s nastaveným 

rozpočtem a porovnání ve 

zvolených obdobích.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Třídit účetní zápisy lze podle všech dostupných 

atributů na formulářích. Účetní a finanční přehledy 

nabízejí možnost práce s účetními zápisy zvoleného 

období a jejich porovnání na vybraný rozpočet. Obsah 

každého formuláře lze také exportovat do MS Excel. 

Do tiskových výstupů lze vkládat funkce, které mohou 

provést další matematické operace nad dostupnými 

hodnotami (procenta plnění, rozdíl absolutních 

hodnot, sumarizace za třídící klíče apod.). Rozdílem 

hodnot tak lze zobrazovat porovnání plánovaných 

(rozpočtovaných) hodnot a skutečnosti nebo 

skutečnosti v různých obdobích. 

16 Nástroje pro sestavení 

účetních výkazů. Možnost 

změny a údržby 

oprávněným uživatelem 

bez zásahu programátora, 

včetně definice sloupců a 

řádků výkazu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Pro sestavení účetních výkazů je k dispozici aparát pro 

tvorbu a použití tzv. definovaných účetních sestav. 

Sestavy jsou v systému předdefinovány v rozsahu, 

který definuje vyhláška. Uživatel má nástroje pro 

modifikaci výkazů dle potřeb analytického členění účtů 

nebo dle jiných potřeb. Uživatel má k dispozici i 

nástroje pro tvorbu vlastního výkazu. Po základním 

školení aparátu pro tvorbu a správu účetních výkazů si 

může oprávněný uživatel provádět správu sám bez 



Stránka 31 z 155 

zásahu programátora - řádky, sloupce, vzorce, funkce 

(sčítání, dělení,…) 

17 Možnost sestavení výkazů 

za jiné než účetní období, 

rychlý přehled o zůstatcích 

na účtech v rámci 

zvoleného časového 

hlediska (data, od data, do 

data). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Každý přehled nad účetnictvím je vytvářen dynamicky 

za uživatelem zvolené období, které nijak nemusí 

souviset s účetními obdobími ať už aktuálním nebo 

minulými. 

18 Možnost zjistit stav 

výsledkového i 

rozvahového účtu zpětně k 

libovolnému datu v 

minulosti mj. pomoci filtrů 

na účetní osnově 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Viz bod 17, v přehledu lze na sloupci účet použít 

filtraci např. účet začíná na "xxx", konkrétní pozice účtu 

"_5___", výčet účtů) 

19 Hlavní kniha, podklady pro 

inventarizaci jednotlivých 

účtů včetně možnosti tisku. 

Hlavní knihu lze zobrazit 

(vytisknout) on-line v 

průběhu období bez 

nutnosti uzavření období.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Hlavní kniha je součástí modulu účetnictví. Pohled na 

data je tvořen dynamicky a uzavření období není 

podmínkou pro získání dat a tvorbu podkladu. Hlavní 

knihu lze přímo vytisknout i převést do formátu xls. 

20 Možnost uložení 

rozpracovaného účetního 

případu (dokladu) bez 

zaúčtování.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Rozpracované doklady lze uložit a jejich 

předpřipravené účetní položky, které nemusejí být 

úplné z hlediska dimenzí nebo předkontací (nejsou v 

daném okamžiku zvoleny) jsou zobrazeny v tzv. 

žádostech o zaúčtování. V této fázi lze doklad 

libovolně upravovat a následně dokončit a dle zvolené 

kontace doklad zaúčtovat. 

21 Možnost definice 

opakujících se účetních 

operací a jejich pravidelné 

účtování (např. jednou 

měsíčně), vytváření vzorů z 

kopií předchozích dokladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje přes funkcionalitu "odvození 

dokladu"  vytvořit kopie dokladu (odvození z pohledu 

datumových položek, protože nový doklad je tvořen 

do aktuálního nebo uživatelem zvoleného období - 

kopie datumů není žádoucí, kopie z hlediska položek, 

které lze v případě potřeby při tvorbě dokladu upravit). 

Uživatel může také použít šablony již existujících 

dokladů. Např. interních dokladů nebo faktur přijatých. 

Dále existuje možnost automatického generování 

dokladů v rámci aparátu rozpouštění a přeúčtování 

nákladů nebo při využití automatického generování 

dokladů ze smluv. 

22 Vytváření opakujících se 

účetních operací, které 

rozúčtují zadanou částku 

na jednom účtu mezi 

několik dalších účtů, nebo 

atributů podle zadaného 

poměrového klíče. 

Možnost nastavit frekvenci 

opakování a pořadí těchto 

operací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém ERP obsahuje nástroj na přeúčtování nákladů a 

rozúčtování dokladů. Pro jednotlivé definice lze 

specifikovat název s poznámkou o frekvenci provádění, 

pořadí operací, platnost definice, poměrový klíč (pokud 

je často měněn, lze ho také importovat), dále se 

definuje základna pro rozpuštění,  spojovací účet pro 

rozúčtování a dále lze definovat, zda bude rozúčtování 

provedeno kladně, záporně nebo zda se má základna 

odúčtovat nebo ne. 
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23 Účetní uzávěrka musí být 

provedena ve zvláštním 

datu, aby bylo možné 

účetní zápisy závěrky 

dohledat a filtrovat. Účetní 

závěrka v systému musí být 

realizována dle příslušných 

zákonných předpisů. 

Možnost provádět účetní 

závěrku i dle zvolených 

atributů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Postupy účetní závěrky jsou v souladu s platnou 

legislativou garantovanou výrobcem ERP. Veškeré 

operace lze zpětně doložit s notifikačními daty. 

24 Provedení neomezeného 

počtu testovacích a 

uzavíracích operací před 

finálním uzavřením 

účetního období. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém ERP umožňuje uzavření období opakovaně ať 

už v testovacím režimu nebo v rámci finálního 

zpracování. Účetní závěrku lze zrušit a opětovně 

provést znovu. Samozřejmě s respektováním všech 

věcných a časových souvislostí a oprávnění uživatele. 

25 Možnost ponechat 

předchozí účetní období 

otevřené až do uzavření, 

přičemž není omezena 

práce s aktuálním 

obdobím. Včetně správné 

práce s novou číselnou 

řadou dokladů dle 

aktuálního data. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Uzavírání resp. opětovné otevření období provádí 

odpovědný uživatel s příslušným oprávněním, možnost 

opětovného otevření uzavřeného období je uživatelsky 

komfortní, bez omezení práce se aktuálním obdobím a 

s respektování samostatných číselných řad pro obě 

období. Změny provedené v předchozím období mají 

vliv na hodnoty počátečních stavů, ale neovlivňují 

vlastní práci uživatelů v období následujícím. Tyto 

operace mají dopad pouze na již existující tiskové 

výstupy. 

26 Účetní operace generované 

v jiných modulech (prodej, 

nákup, bankovní výpisy, 

pokladna, dlouhodobý 

majetek) musí být 

automaticky zaúčtovány 

pomocí účetních 

předkontací.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V rámci implementace jsou pro jednotlivé moduly a 

jejich typické operace definovány předkontace tak, aby 

běžní uživatelé o probíhajícím účtování v ideálním 

případě nevěděli nebo vybírali z omezeného a jasného 

rozsahu případů. Předkontace lze v průběhu používání 

systému doplňovat a upravovat. V rámci účetnictví by 

mělo docházet pouze ke kontrolním činnostem a 

řešení případných mimořádných nových operací. 

Náplní by nemělo být účtování základních operací. 

Doplňující informace o základních principech 

předkontací jsou uvedeny také v odpovědi na bod 10. 

27 Vytvoření analytických účtů 

a DPH předkontací pro 

účtování různých typů DPH 

(snížená, základní sazba, 

koeficient DPH, zpětné 

vrácení apod.) a podpora 

automatického účtování na 

tyto účty pomocí DPH 

předkontací z ostatních 

modulů.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V ERP systému lze vytvořenou analytiku přiřadit k 

předkontaci, kde lze určit takzvaný "index" DPH, který 

určuje sazbu/koeficient/řádek v přiznání DPH a 

následně definuje charakter zápisu z pohledu DPH, 

zpracováním účetního dokladu se automaticky děje na 

úrovni dokladu výběru předkontace bez ohledu na 

místo pořízení (moduly ERP) s vazbou na analytický 

účet a výkaz DPH. Způsob zachycení celého rozsahu 

případů DPH je řešeno standardem resp. výrobcem 

ERP systému. 

28 U každé účetní položky 

musí být přiřazeno datum 

uskutečnění účetního 

případu, nikoliv obecný 

údaj (například číslo 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Každá účetní položka eviduje: datum 

vzniku/zaevidování dokladu, datum zaúčtování, datum 

a čas zaúčtování položky do účetního deníku, všechny 

uvedené položky jsou povinné. 
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měsíce). Systém musí 

kontrolovat vyplněný 

datum uskutečnění 

účetního případu.  

29 Možnost zjistit stav 

výsledkového i 

rozvahového účtu 

zpětně  k libovolnému 

datu, bez nutnosti uzavření 

období. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Každý přehled nad účetnictvím lze získat dynamicky na 

základě uživatelem zvoleného filtru data "od do" bez 

jakéhokoliv omezení. 

30 Možnost vytvořit libovolný 

počet měn a pro každou 

měnu nastavit účetní 

předkontaci pro účtování 

kurzové ztráty nebo zisku. 

Možnost pracovat s 

uživatelem definovaným 

kurzem pro každou měnu. 

Při zadání měny do 

dokladu automatické 

přenesení platného kurzu a 

možnost jeho následné 

změny. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V ERP systému lze pro každou měnu nastavit a při 

tvorbě kurzového rozdílu použít/vybrat předkontaci na 

úrovni vytvářeného dokladu. Definovaný kurz je pro 

danou měnu a období stanoven pro celý systém a 

přednaplňuje se do vytvářených všech dokladů v cizí 

měně, uživatel může měnit kurz dle potřeby na 

vybraných dokladech. 

31 Vkládání a udržování 

denního kurzového lístku 

pro minulá i aktuální 

období. Uchování historie 

kurzovních lístků. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Denní kurzový lístek je automaticky importován pro 

aktuální období a archivován pro minulé období. 

Přístupovým oprávněním uživatele lze umožnit editaci 

kurzového lístku nebo náhled na archiv kurzů. 

32 Automatizované načítání 

denního kurzového lístku 

podle údajů České národní 

banky, automatické 

účtování kurzových rozdílů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Import kurzového lístku lze nastavit na časovač jako 

plánovanou úlohu, program provede načtení sám 

nebo lze ponechat načtení lístku uživatelem dle 

potřeby. V konfiguraci lze určit, zda se importují 

všechny měny, které ČNB zveřejňuje nebo se načte 

kurz pouze pro měny, které organizace využívá a 

definuje v číselníku měn. Výpočet a zaúčtování 

kurzových rozdílů probíhá automaticky při spárování 

úhrady s předpisem. Generování kurzových rozdílů 

nerealizovaných k datu účetní závěrky probíhá dávkově 

na pokyn uživatele. 

33 Možnost přepočítání 

závazků, pohledávek, 

zůstatků bankovních účtů a 

pokladen kurzem platným 

ke zvolenému datu (např. 

ke dni účetní závěrky). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Do kurzovního lístku lze pro daný den vložit tzv. 

rozhodný kurz k datu (je shodný s kurzem ČNB). 

Kurzové rozdíly nerealizované pro pohledávky, 

závazky, banky, pokladny pak provedou přepočet k 

rozhodnému dni daným kurzem. 

34 Možnost sestavení, tisku a 

exportu ve formátu XLS a 

XML státních výkazů 

Rozvaha, Výkaz zisků a 

ztrát a Cash flow. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Výrobce ERP garantuje podle platné legislativy 

uvedené výkazy ve formátu xls a xml. 

35 Možnost sestavení a tisku 

podkladů a výkazu DPH a 

Implementace 1. je 

standardní 

Výrobce ERP systému garantuje podle platné 

legislativy pro oblast DPH sestavení výkazu DPH, 
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výkazu Souhrnné hlášení, 

dále možnost vytvoření 

elektronických souborů ve 

formátech XLS a XML 

s těmito výkazy (formáty 

musí umožňovat odeslání 

přes portál daňové správy). 

Kontroly výpočtu DPH - 

základ plus DPH oproti 

celkové částce dokladu. 

funkcionalita 

aplikace 

Souhrnného hlášení, Kontrolního hlášení a vytvoření 

elektronických souborů ve formátech XLS, XML pro 

odeslání přes datovou schránku, přes portál daňové 

správy. ERP systém disponuje i vlastní datovou 

schránku, kterou lze k tomuto účelu využít. Kontroly 

zpracování DPH a tisk podkladů pro DPH jsou 

nastaveny výrobcem. 

36 Podpora uživatelských 

filtrů (soukromé a veřejné) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V systému ERP lze filtry nastavit jako soukromé pro 

jednoho uživatele aplikace /formuláře nebo jako 

veřejné. Lze vytvářet jak jednoduché rychlé filtry 

(řetězit vyhledávací kritéria v rámci sloupců) nebo 

složitější pojmenované filtry (víceřádkové s logickými 

podmínkami AND, OR, vyhodnocení závorek apod.). 

37 Podpora úpravy 

tabulkových formulářů 

(viditelnost a pořadí 

sloupců,  třídění) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jde o nastavení tabulkových formulářů na úrovni 

uživatele, které si každý uživatel může provést sám. 

Zobrazovaná data ve sloupcích (včetně viditelnosti 

sloupce), pořadí sloupců, jejich šířka a třídění lze 

uživatelsky upravovat. Nastavení formulářů je uloženo 

pro uživatele v databázi. A uživatel tak bude mít svoje 

prostředí všude, kde se přihlásí pod svým 

přihlašovacím účtem. Nastavení formulářů lze převzít i 

k jiným uživatelským účtům. 

38 Modifikace reportů a 

formulářů pro 

administrátory ERP 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jde o obecnou funkčnost ERP systému, provádíme 

zaškolení administrátora, aby dle požadavků 

organizace zvládl sám tyto formuláře/reporty 

modifikovat. Samozřejmě při složitějších modifikací v 

případě nutnosti poskytujeme podporu jako 

implementační partner. 

39 Drill-down analýza dat, 

pohyb po návazných 

dokladech (výdejka-

příjemka-dodací list-

objednávka ...) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

ERP systém  je postaven na vazbách mezi doklady bez 

ohledu na jejich příslušnost do modulů. Uživatel může 

jednoduše sledovat souvislosti mezi jednotlivými 

doklady. Např. z hlavní knihy se přes výpis účtu a 

konkrétní doklad a jeho položky může dostat k 

informacím z modulu sklad, prodej a nákup apod. a to 

buď tlačítkovou formou přes samotné zobrazování 

informace v dokladu nebo vybraných údajů 

seznamového výčtu dokladů proklikem na požadované 

informace.  

40 Sledování hlavní a vedlejší  

činnosti. V rámci měsíčního 

zpracování je nutné 

oddělení hlavní a vedlejší 

činnosti. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Členění hlavní a doplňkové činnosti je zajištěno dvěma 

vrcholovými akcemi. Každá akce v IS je pak podřízena 

příslušnému stromu. Každý nákladový a výnosový účet 

má povinnost vyplnění dimenze akce. Tato 

funkcionalita je k dispozici i ostatním právním formám, 

nejen příspěvkovým organizacím. Funkcionalitu členění 

akcí do stromové struktury lze využít k sledování 

rozsáhlých investičních projektů nebo jiných aktivit, 

které na sebe v rámci času vážou doklady a náklady, 

například sledování nákladů na servis a údržbu, 

vzdělávání zaměstnanců apod. 
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41 Víceúrovňové rozpouštění 

nákladů a výnosů. 

Oddělení hlavní a vedlejší 

činnosti pro výnosy a 

náklady (první krok v rámci 

měsíčního zpracování dle 

zákona). Systém musí být 

schopen vykazovat stavy 

účtů před i po rozpuštění 

první úrovně (oddělení 

hlavní a vedlejší činnost) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Hlavní a vedlejší činnost je vždy odlišena dimenzí akce 

a to jak pro prvotní tak i pro druhotný okruh. 

Rozpouštění lze provádět do druhotného okruhu tak, 

aby systém vždy doložil zůstatky za prvotní okruh bez 

rozpouštění nebo včetně druhotného po rozpouštění. 

42 Minimalizace pořizováni 

dat-překlápění či generace 

návazných dokladů 

(žádanka-objednávka; 

objednávka -dodací list-

příjemka) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o základní vlastnost a princip ERP systému s 

důrazem na časovou efektivnost zpracování dat. 

Minimalizace dat, které musí uživatel vkládat - jedná se 

obvykle pouze o primární doklad v návaznosti dalšího 

užití, další doklady v procesní řadě zpracování s vazbou 

na primární doklad, jsou překlápěny a odvozovány a 

uživatel pouze provádí jejich potvrzení nebo korekci 

minimálního počtu atributů dle skutečnosti. 

43 Členění na střediska a 

zakázky 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

ERP umožňuje definovat a následně sledovat 

neomezené množství středisek a akcí charakteru 

zakázek. 

44 Možnost sestavit statistické 

výkazy - běžné (ČSÚ, ÚZIS) 

a také pro MF za veřejnou 

instituci (zákon 25/2017 

Sb.) a za konsolidovanou 

jednotku státu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Pomocný konsolidační přehled (všech 6 částí včetně 

exportu do XML) je součástí standardu. Možnost 

sestavit statistické výkazy, pokud nejsou k dispozici v 

konkrétním modulu, existuje v rámci využití 

definovaných účetních sestav. Uživatel může vytvořit 

také vlastní výkaz dle vzoru a připravit přednaplnění 

daty ze systému. Ručním vstupem lze doplnit i 

hodnoty, které nelze získat v účetnictví (obvykle se 

jedná o nominální hodnoty). Takový výkaz pak lze 

tisknout či exportovat včetně formátu XML. QI 

poskytuje podporu pro naplnění a export výkazů 

uvedených v zákonu 25/2017Sb. pro Výkaz příjmů a 

výdajů, Přehled poskytnutých garancích a Přehled o 

projektech partnerství 

45 Při použití krátícího 

koeficientu DPH účtovat 

zbylou část k příslušným 

nákladovým účtům se 

základem daně. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Zbývající část DPH při použití kráceného koeficientu lze 

uživatelsky (ručně) rozúčtovat na příslušné nákladové 

účty k základu daně. Předmětem úpravy aplikace bude 

funkcionalita, která zajistí automatický rozpad položek 

DPH dle sazeb a dle rozpadu dimenzí pro všechny 

položky přijatých plnění a provede jejich rozúčtování v 

poměru dle koeficientu DPH minulého období, který se 

používá pro výpočet kráceného nároku na odpočet. 

Nákladové účty MD budou převzaty z příslušné 

položky základu daně.  
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1.2.       Pokladna Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí podporovat 

zpracování a tisk 

pokladních dokladů na více 

pokladnách. Kdykoli musí 

být možné zjistit stav 

pokladny, provést 

inventarizaci, vytisknout 

pokladní knihu nebo 

předat odpovědnost 

jinému uživateli. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Počet pokladen není systémem limitován. Uživatel si z 

jemu přístupných pokladen vybere konkrétní pokladnu 

k práci. Bez omezení může zjistit stav, tisknout 

pokladní knihu, provést inventarizaci, vkládat doklady 

(příjem, výdej) včetně jejich tisku. 

2 Pokladny musí být možné 

vést v cizích měnách, musí 

být zajištěno účtování 

pokladních dokladů a zápis 

do evidence DPH dle 

definovaných předkontací. 

Potvrzení pokladního 

dokladu a jeho zaúčtování 

musí být možné provést 

odděleně. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Každá pokladna má v rámci definice určenu měnu, ve 

které je vedena. Zpracování DPH probíhá principiálně 

stejně jako u finančních dokladů (faktura přijatá, 

vydaná) včetně tvorby účetních položek, užití 

předkontací a oddělené účtování přes žádosti o 

zaúčtování. 

3 Možnost evidence 

libovolného počtu 

pokladen. Zajištění účetní 

předkontace jednotlivých 

pokladen. Zpracování 

tuzemské i cizí měny na 

pokladních dokladech. 

Zjištění stavu pokladny 

kdykoliv v průběhu práce s 

pokladnou. Možnost 

nastavení minimálního 

limitu na pokladně s 

upozorněním při jejím 

nižším zůstatku na 

pokladně.  

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Počet pokladen není omezen, účetní předkontace lze 

definovat pro jednotlivé dokladové řady, které mohou 

být oddělené pro jednotlivé pokladny a mít tak zcela 

oddělenou definici předkontací. Práce s cizí měnou v 

pokladně vedené v dané měně je standard. Nastavení 

minimálního zůstatku pokladny a upozornění při 

nižším zůstatku hotovosti bude předmětem úpravy. 

4 Vytváření příjmových a 

výdajových dokladů, včetně 

účtování. Možnost odlišit 

příjem, výdej na pokladně 

od procesu účtování 

(oddělit roli pokladní od 

role uživatele, který účtuje 

pokladní doklad, tedy 

vytváří účetní zápis). Po 

potvrzení pokladního 

dokladu uživatelem s rolí 

pokladní, neumožnit 

změnu celkové částky 

dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Při uzavření hlavičky dokladu (pokladní příjemka, 

pokladní výdejka) dochází k tvorbě účetních položek. 

Lze oddělit roli účtování od vlastního pořízení dokladu. 

V případě účtování v žádostech o zaúčtování lze 

doklad zaúčtovat, rozúčtovat bez možnosti měnit 

původní výši dokladu. Editace vytvořených dokladů lze 

uživatelsky nastavit oprávněním. 
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5 Pokladní kniha – 

zpracování, zobrazení, 

tisky, zpětné zjištění stavu k 

určitému dni. Možnost 

odložit vytvořený pokladní 

doklad pro pozdější 

dokončení. Možnost zadání 

účelu platby, vyplaceno 

komu v případě výdejního 

pokladního dokladu, nebo 

převzato od v případě 

příjmového pokladního 

dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Pokladní kniha je dostupná kdykoliv pro prohlížení i 

tisk za libovolné období. Hlavičkové údaje (Předal, 

Převzal, Předmět, Poznámka) lze doplnit později bez 

vlivu na výši dokladu. 

6 Vedení více pokladen 

s vazbou na konkrétního 

odpovědného uživatele. 

Evidence předání 

odpovědnosti mezi 

uživateli.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Každý doklad v systému eviduje v hlavičce, jaký 

uživatel ho vytvořil, evidence předání odpovědnosti 

mezi uživateli je řešena fyzickou inventurou (výčetkou). 

Přístupovými právy lze zajistit, že k dané pokladně má 

právo přístupu pouze vybraná skupina uživatelů nebo 

konkrétní uživatelé. 

7 Možnost zvolit pro každou 

pokladu jinou číselnou 

řadu. Možnost oddělit 

číslování příjmových 

dokladů od číslování 

výdajových dokladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Každá pokladna odlišuje doklady vlastní číselnou řadou 

a odlišuje číslování pokladních příjemek a výdejek 

nastavením zkratky dokladu (např. PP pro pokladní 

příjemky a PV pro pokladní výdejky) v konfiguraci 

aplikace. 

8 Realizace uzávěrky 

pokladny. Tisk pokladní 

knihy nebo výčetky 

kdykoliv v průběhu práce s 

pokladnou. Možnost denní 

inventarizace pokladny. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Funkce Pokladní kniha je dostupná na tlačítko bez 

omezení pro každou pokladnu. Stejně tak funkce 

Inventury s vazbou na výčetku je dostupná na tlačítko 

kdykoliv v průběhu práce s pokladnou. 

9 Vazba pokladny na 

saldokonta dodavatelů i 

odběratelů.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Pokladní příjmové/výdajové doklady typu úhrada 

pohledávky nebo závazku mají vazbu na saldo včetně 

automatického přebírání saldokontního účtu. 

10 Uživatelsky nastavitelné 

účetní předkontace pro 

opakující se pokladní 

operace včetně vazby na 

účetnictví a vazby na 

předefinované atributy. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Účetní předkontace jsou při implementaci nastaveny a 

oprávněný uživatel může přidávat nebo měnit 

předkontace v průběhu práce se systémem tak, aby 

pokrývaly všechny i nově zavedené typické případy.  

11 EET - Elektronická evidence 

tržeb 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém ERP splňuje legislativní podmínky pro EET - 

elektronickou evidenci tržeb včetně všech povinných 

náležitostí a činností. 

12 Možnost opakovaného 

tisku pokladních dokladů 

po vydání pokladního 

dokladu i po zaúčtování. 

Evidence historie 

pokladních dokladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Historie všech pokladních dokladů je dostupná pro 

oprávněné uživatele vždy. Opakovaný tisk pokladního 

dokladu je možný. 
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13 Možnost připojení 

terminálu pro platby 

platebními kartami včetně 

propojení s modulem 

pokladny, včetně tisku 

daňového dokladu po 

platbě kartou. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém disponuje rozhraním na pokladní systém s 

terminálem pro platební karty. 

1.3       Banka Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí umožňovat 

zpracování bankovních 

příkazů a výpisů včetně 

zajištění elektronické 

komunikace s bankou (tedy 

exportu bankovních 

příkazů a importu 

bankovních výpisů), musí 

umožnit souběžně práci s 

více bankami. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V rámci importu lze (v závislosti na tom, zda banka 

danou funkčnost podporuje) importovat bankovní 

výpisy nebo importovat rozpis platby, pokud se jedná 

o souhrnnou platbu a plátce poskytnul rozpis. V oblasti 

exportu lze použít běžný export, inkasní export, export 

SIPO a export rozpisu příkazu. Systém ve standardu 

komunikuje s bankami ve formátech (CSV, ABO, 

GEMINI, SWIFT, Multicash, Gopay, FV ČNB a ve 

specifických formátech například pro platební karty KB 

apod.) Na straně exportu příkazů k úhradě je 

komunikace v obdobném rozsahu. 

2 Podpora automatického 

navrhování bankovních 

příkazů, párování položek 

bankovních výpisů a jejich 

účtování dle definovaných 

předkontací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém obsahuje funkce pro práci se závazky. Bankovní 

příkazy se tvoří multivýběrem ze schválených závazků 

na základě uživatelských filtrů a nastavení (dle data 

úhrady, dle částky, splátkového kalendáře, souhrnných 

příkazů, vratek,...). Párování probíhá na základě 

variabilního symbolu, variantně pak dle dlužné částky, 

tolerance dlužné částky a dle doplňujících údajů z 

prodejních a nákupních smluv (nejstarší, nejmladší, 

nejbližší,...) 

3 Možnost definice 

libovolného počtu 

bankovních účtů a zajištění 

účetní předkontace 

jednotlivých bankovních 

účtů. Zpracování tuzemské 

i cizí měny. Zjištění stavu 

bankovního účtu kdykoliv v 

průběhu práce. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Počet bankovních účtů není omezen, účetní 

předkontace lze definovat odděleně pro typy pohybů 

(poplatky, převody peněz,...) a odděleně pro analytické 

účty bankovních účtů. Práce s cizí měnou pro účet 

vedený v dané měně je standard. Zjištění stavu 

bankovního účtu je dostupné kdykoliv dle potřeby se 

systému, není nutné se připojovat do bankovní 

aplikace. 

6 Elektronická komunikace 

s bankami při platebním 

styku. Vytvářet elektronicky 

čitelné příkazy, které lze 

nahrát do bankovních 

aplikací banky. Možnost 

importovat elektronické 

výpisy z bankovních 

aplikací banky do systému. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Vytvořené příkazy k úhradě jsou exportovány v 

požadovaném formátu, dle konfigurace konkrétní 

banky a stejně tak probíhá i import bankovního výpisu 

případně rozpisu plateb. 

7 Využití IBAN a SWIFT jak na 

straně příkazu, tak i výpisu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o standardní funkcionalitu systému. 
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8 Ruční i automatické 

pořizování bankovních 

výpisů. Při automatickém 

pořizování výpisu do 

systému možnost 

zpracovat i výpis, který 

obsahuje více účtů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Bankovní výpisy lze importovat i pořizovat ručně nebo 

oba postupy na jednom účtu kombinovat. V jednom 

kroku lze importovat výpisy pro více účtů, které jsou 

zadány jako kmenové účty účetní jednotky. 

9 Možnost ruční i 

automatické tvorby 

platebních příkazů dle 

neuhrazených závazků, 

údaje pro provedení 

úhrady se přitom musí 

dotáhnout ze zdrojového 

dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Bankovní příkazy se tvoří multivýběrem ze schválených 

a neuhrazených závazků. Systém přednabídne k 

úhradě buď celou dlužnou částku, nebo respektuje 

splátkový kalendář (datum, částka) ze zdrojového 

dokladu. Uživatel s oprávněním může přednaplněné 

údaje upravit požadovaným způsobem (obvykle 

snížení částky k úhradě). 

10 Při automatickém 

pořizování příkazu k 

úhradě nenavrhovat 

opakovaně platby, které 

jsou na jiných příkazech, 

možnost ruční blokace 

platby. Při ručním zadání 

upozornit na položku, která 

je již na jiném příkaze. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém do příkazu k úhradě nenabídne doklady, na 

které je vystaven příkaz k úhradě, z důvodu 

nechtěného přeplacení závazku. Při ručním zadání 

platby je uživatel informován o částce Zbývá k úhradě, 

která je snížena o částky, na které je zadán příkaz k 

úhradě. Blokace platby je možná nastavením 

Neschváleno pro daný doklad. Atribut lze následně 

modifikovat dle potřeby.  

11 Možnost uživatelské 

editace částky k úhradě, 

kterou navrhne systém, 

včetně možnosti 

odstranění položek, které 

nebudou předmětem 

daného příkazu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje editaci bankovního příkazu z 

hlediska částky (snížení/zvýšení), odmazání řádku 

platebního příkazu nebo přidání nového a to i 

opakovaně. Oprávněný uživatel může položky 

upravovat, přidávat, mazat do doby než odešle příkaz v 

el. podobě odešle ke zpracování bance. 

12 Možnost zadání libovolné 

položky do bankovního 

příkazu bez vazby na 

účtovaný doklad.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje do platebního příkazu přidat řádek 

bez vazby na pohledávky a závazky. 

13 Možnost sloučit platby pro 

jednotlivé dodavatele 

včetně volby variabilního 

symbolu, možnost rozložit 

úhradu do více 

odběratelských faktur. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje uživateli tvorbu souhrnné platby, 

která sloučí platby do jednoho řádku příkazu pro 

banku, umožňuje rozúčtování přijaté platby od 

odběratele za více faktur vydaných a spárování 

jednotlivých částí úhrad na doklady u salda odběratele. 

14 Automatické i ruční 

párování s možností úpravy 

automatického navržení 

párování před 

zaúčtováním, hromadná 

platba několika faktur. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém provádí automatické párování, lze párovat i 

ručně (výběrem). Doklady jsou automaticky 

předkontovány (analytický účet bankovního účtu a 

saldokontní účet párovaného dokladu). Hromadná 

platba několika faktur je možná rozpisem/výběrem 

jednotlivých dokladů za účelem spárování a 

zaúčtování. 



Stránka 40 z 155 

15 Funkcionalita 

automatického párování 

plateb dle analytických 

účtů zdravotních 

pojišťoven.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje na základě zaúčtovaných 

pohledávek a závazků vůči zdravotním pojišťovnám 

automatické párování plateb a tím i přiřazení 

správného analytického účtu dle konkrétní zdravotní 

pojišťovny. 

16 Možnost  úhrady u 

neresidentních účtů 

(zahraniční platby). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Zahraniční platby jsou standardní funkcionalitou 

systému. 

17 Možnost inkasních příkazů 

vůči odběratelům. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V oblasti exportu lze použít běžný export, inkasní 

export, export SIPO a export rozpisu příkazu. 

2.       Manažerské účetnictví Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí podporovat 

procesy plánování 

rozpočtů nákladů a výnosů.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém podporuje ve standardní verzi práci s 

rozpočtem - poskytuje údaje pro přípravu rozpočtu, 

schválení rozpočtu a operativní rozbory nad 

rozpočtem, import i export údajů rozpočtů nákladů a 

výnosů. 

2 Součástí musí být i vedení 

manažerského účetnictví 

včetně alokace nákladů a 

výnosů až na úroveň 

nákladových středisek 

nebo jiných atributů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Pro manažerské účetnictví jsou k dispozici veškeré 

nástroje vnitropodnikového účetnictví včetně 

standardních atributů a doplňkových nositelů 

(kalkulační jednice, akce, středisko, obor, okruh, zdroj). 

3 Dále musí systém nabízet 

různé pohledy na účty 

nebo skupiny účtů za určité 

období i přes atributy, 

definovat a sledovat různé 

ukazatele, poskytovat 

výkazy pro management. 

V pohledech, sestavách i 

výkazech musí být možné 

porovnávat skutečnost s 

rozpočtem. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém poskytuje "standardní" pohledy na účetnictví 

bez omezení obdobím nebo atributy. Mimo to je k 

dispozici uživatelský nástroj pro vytváření a 

modifikování libovolných sestav včetně možnosti 

porovnání s rozpočtem. 

4 Správa plánů a rozpočtů 

včetně verzování. Možnost 

práce s neomezeným 

počtem rozpočtů a 

vyhodnocování skutečnosti 

proti zvolenému rozpočtu.   

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém pracuje s neomezeným počtem variant 

rozpočtu. Umožňuje ve standardní verzi 

vyhodnocování skutečnosti proti zvolenému rozpočtu. 

5 Možnost sestavit rozpočet 

se zvolenou mírou detailu 

– na jednotlivé účty nebo 

skupiny účtů, jednotlivá 

nákladová střediska nebo 

jejich skupiny (např. 

oddělení) nebo jiné 

atributy a pro libovolné 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

QI pracuje s rozpočtem ve stejné míře detailu jako s 

účetními daty i s časovou strukturou. 
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časové období (např. rok, 

měsíc). 

6 Porovnání plánu a 

skutečnosti pro všechny 

sledované ukazatele a 

v rámci organizační 

struktury organizace. 

Rozpad až na detail - účet, 

atributy, období (den, 

týden, měsíc, kvartál, 

pololetí, rok).  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Plánovat lze v systému až na jednotlivé dimenze 

účetního zápisu (např. kalkulační jednice). Pro 

zobrazení lze využívat veškeré nástroje filtrací a 

zobrazení jako pro zobrazení skutečnosti. 

7 Vytváření rozpočtů 

kopírováním z jiného 

rozpočtu, z jiné verze 

rozpočtu, načítáním 

poměrů ze skutečného 

čerpání.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém pracuje s neomezeným počtem variant 

rozpočtu. Rozpočet lze vytvořit kopií rozpočtu, 

odvozením rozpočtu, tvorbou z účetnictví nebo 

importem dat, kdy zdroj může být mimo systém QI. 

8 Možnosti datových vstupů 

z ostatních používaných 

informačních systémů 

organizace. Minimálně 

standardní rozhraní ve 

formátech CSV, XML, TXT, 

XLS. Připravené rozhraní 

pro import dat z jiných IS - 

nemocniční informační 

systém (regulační 

poplatky), systém pro 

zdravotní pojišťovny, 

systém pro stravovací 

provoz, atd.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém podporuje import dat v uvedených formátech. 

Konkrétní formát a struktura dat je odvozena od 

konkrétní importní funkce. 

9 Možnost rozpočty 

exportovat (nejlépe do 

formátu MS Excel), provést 

změny a následně 

importovat zpět do 

systému. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém podporuje import i export rozpočtů. 

10 Rozúčtování nákladů v 

manažerském účetnictví – 

rozpouštění nákladů 

režijních středisek dle 

definovaných klíčů až na 

úroveň nákladových 

středisek. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém podporuje vedení manažerského účetnictví 

nad finančním účetnictvím včetně požadovaných 

operací nad stanovenými atributy. 

11 Možnost kalkulace cen 

výrobků a služeb 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

 

 

Je řešeno formou definovaných účetních sestav. 
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3.      Nákup, prodej, 

žádankový systém 

Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí zajistit 

evidenci odběratelů, jejich 

saldokonta a veškerých 

souvisejících dokladů 

(objednávky, faktury, 

dobropisy, zálohové 

doklady, platby). Do 

evidence odběratelů musí 

být možné importovat 

pacienty z NIS a jako 

odběratele evidovat také 

zdravotní pojišťovny. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Obousměrné propojení "firma - doklad". Import z NIS - 

naplnění standardní šablony pro import do agendy 

Obchodní partneři. 

2 Systém musí řešit evidenci 

upomínek a penále s 

možností automatického 

generování. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Automatické generování upomínek a penalizačních 

faktur na pokyn uživatele.  

3 Sledování stavu 

pohledávek za jednotlivé 

zdravotní pojišťovny a za 

Zdravotní pojišťovny 

celkem.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Podpora sledování všech dokladů typu pohledávka. 

Možnost sledování za vybrané obchodní partnery. 

Možnost filtrování dle typu odběratele. 

4 Možnost vytvářet dodávky 

z prodejních objednávek 

bez nutnosti účtování 

faktury. Umožnit z jedné 

prodejní objednávky 

vytvořit libovolný počet 

dodávek 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Použití dokladu typu Dodací list, Proforma faktura. 

Možnost částečného (postupného) plnění. 

5 Možnost vytvářet jednu 

dodávku nebo fakturu z 

libovlného počtu 

prodejních objednávek 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Možnost sloučit položky z více objednávek do 

Dodacího listu, Proforma faktury. 

6 Možnost vytvořit více 

druhů šablon pro opakující 

se texty na prodejních 

dokladech a tyto texty 

umožnit zadat pro jakýkoliv 

následný prodejní doklad. 

Možnost kopie již jednou 

vytvořeného dokladu do 

nového, případně umožnit 

vytvořit šablonu pro 

opakující se případy 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Více variant pro tvorbu šablon dokladů. Možnost 

odvodit "doklad z dokladu". 

7 Možnost přiřadit 

zálohovou platbu zúčtovací 

faktuře, umožnit přiřadit 

zálohu jen částečně. Při 

zúčtování zálohové platby 

je automaticky účtováno 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

K platbám zálohových listů, které dosud nebyly 

vyčerpány do finančního dokladu do výše zaplacení, 

které obsahují nenulovou DPH a ke kterým zatím 

nebyly vytvořeny daňové doklady na celou částku 

platby, jsou vytvářeny daňové doklady. 
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DPH. Možnost stornovat 

zaplacenou zálohu. 

8 Účtování prodejních 

dokladů a zápis do 

evidence DPH musí 

probíhat automaticky na 

základě definovaných 

předkontací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Účtování prodejních dokladů je zajištěno aparátem 

předkontací. Předkontacemi je řešeno i účtování o 

DPH. Evidence DPH je zajištěna daňovými položkami. 

Vše probíhá automaticky ze zdrojového dokladu. 

3.1       Evidence odběratelů Požadavek Splňuje Popis 

1 Možnost evidence 

libovolného počtu 

odběratelů. Evidence a 

vyhledávání odběratele na 

základě různých kritérií a 

identifikátorů. Možnost 

zatřiďování dodavatelů do 

skupin, vyhledávání dle 

skupin. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Rozsáhlá podpora CRM. Možnost třídění dle 

libovolného kritéria. 

2 Pro odběratele možnost 

zadat další adresy, které 

jsou odlišné od adresy 

uvedené na kartě 

odběratele.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Možnost zadání více adres a jejich následné uplatnění 

v dokladech. 

3 Umožnit automatický 

import odběratelů např. 

přenosem čísel pacientů a 

identifikačních údajů z NIS 

pro účel importu 

regulačních poplatků a 

fakturace provedených 

výkonů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

QI obsahuje standardizovaný import obchodních 

partnerů. Pokud se NIS může přizpůsobit tak, aby 

poskytoval data podle definované struktury, není 

potřeba na straně QI dělat úpravy. Pokud ne, pak by 

úprava importu proběhla formou dopracování aplikace 

ve QI.  

4 Možnost evidovat jako 

odběratele zdravotní 

pojišťovny s možností 

importu podkladů pro 

fakturaci. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Zdravotní pojišťovna je evidována v obchodních 

partnerech jako odběratel. Import podkladů pro 

fakturaci je připraven (data připravuje NIS). 

5 Možnost kontroly a 

doplnění údajů o 

odběrateli z evidence 

ARES, Insolvenčního 

rejstříku, nespolehlivý 

plátce DPH. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Interaktivní podpora všech požadovaných registrů. 

6 On-line informace o 

saldokontu, stavu 

otevřených (aktivních) 

pohledávek. Možnost 

automatického i ručního 

párování otevřených 

pohledávek. Možnost 

párování zrušit a provést 

párování nové. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Standardní uživatelský postup. V rámci formuláře 

saldokontní kniha jsou k dispozici tlačítka pro ruční 

spárování nebo rozpárování dokladů ve skupině. 

Uživatel označuje řádky (doklady) na kterých potřebuje 

operaci provést. 
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7 Identifikace odběratele 

podle: IČ, názvu, více DIČ, 

IČZ. Možnost dle 

zmíněných identifikací 

filtrovat a hledat.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Vyhledávat a třídit lze podle všech zobrazených 

sloupců v přehledech závazků. Uživatelsky definované 

filtry případně profily jsou ukládány pro uživatele v 

rámci kontextu - lze je kdykoliv vyvolat a systém si 

automaticky pro daný formulář pamatuje poslední 

použitý filtr. Uživatel pro předefinované filtry zadává 

pouze hodnoty, které se mění pro konkrétní přehled. 

8 Možnost nastavení 

výchozího způsobu 

upomínání a výpočtu 

penále. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Zadáno základní konfigurací IS. Definuje se počet 

upomínek a počet dní, kdy se jednotlivé upomínky 

generují od doby, kdy byla vygenerována předchozí 

upomínka. Penalizaci je možné provádět jako 

průběžnou nebo konečnou. Procenta penále vycházejí 

z konfigurace dokladů, obchodních partnerů nebo 

celého systému. 

9 Možnost evidence všech 

prodejních dokladů 

(objednávky, faktury, 

dobropisy, zálohy) včetně 

všech souvisejících údajů. 

Umožnit při zadání 

odběratele na doklad 

doplnění adresy, bez 

nutnosti ručního zápisu 

adresy. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Automatická funkce na základě propojení databáze 

Obchodních partnerů a souvisejících dokladů. 

10 Evidence saldokonta 

odběratele v domácí měně 

i cizích měnách, pokud jsou 

u daného odběratele 

používány. Možnost 

nastavit upozornění na 

odběratele, který má 

vysoké pohledávky. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Sledování platební morálky odběratele dle atributů 

(dluh, povolený počet dnů po splatnosti,...) lze používat 

v úrovní upozornění při tvorbě nového dokladu nebo 

zákazu vystavení prodejního dokladu pro konkrétního 

uživatele. V případě povolení odpovědné osoby lze 

doklad vystavit. 

11 Sestavení výkazů 

pohledávek před/po 

splatnosti dle období. 

Možnost sestavit výkaz v 

libovolném čase bez 

nutnosti uzavírat otevřené 

období. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Rozbor stavu pohledávek "ke dni" nezávislý na 

aktuálním účetním období. Je zpracováván on-line ke 

zvolenému datu. 

12 Možnost z objednávek 

vytvářet dodávky bez 

nutnosti účtování faktury. 

Umožnit z jedné prodejní 

objednávky vytvořit 

libovolný počet dodávek.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Z objednávky přijaté lze překlápěním tvořit dodací listy 

vydané (jeden či více). Fakturaci dodacích listů 

vydaných lze spouštět následně hromadně (jedna 

faktura na více dodacích listů) 

13 Přepočet částky v cizí měně 

pomocí automatického 

nebo ručně zadaného 

kurzu. Možnost zobrazit 

částky dokladu v cizí i 

domácí měně. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Možnost vedení a zobrazení dokladu ve dvou měnách. 

Automatický přepočet měny na základě kurzu. 



Stránka 45 z 155 

14 Možnost vytvářet zálohové 

doklady v domácí i cizí 

měně s možností zadání 

DPH, které je automaticky 

vypočteno a zaúčtováno 

při uhrazení zálohy.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Zálohové listy lze vystavit v účetní měně i v cizí měně. 

Údaje vztahující se k DPH jsou využity buď pro 

automatickou tvorbu daňové dokladu k přijaté platbě, 

nebo ke správnému vyúčtování DPH při čerpání 

zálohového listu u vydané faktury. 

15 Možnost přiřadit 

zálohovou platbu zúčtovací 

faktuře, umožnit přiřadit 

zálohu jen částečně. Při 

zúčtování zálohové platby 

je automaticky účtováno 

DPH. Možnost stornovat 

zaplacenou zálohu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

K platbám zálohových listů, které dosud nebyly 

vyčerpány do finančního dokladu do výše zaplacení, 

které obsahují nenulovou DPH a ke kterým zatím 

nebyly vytvořeny daňové doklady na celou částku 

platby, jsou vytvářeny daňové doklady. 

16 Možnost definice různých 

způsobů upomínání, 

penalizace a výpočtu úroků 

z prodlení. Nastavit 

parametry libovolného 

počtu úrovní upomínek a 

možnost přiřadit další 

náklady související s 

vytvořením upomínky. 

Automatické vytváření 

upomínek dle data. 

Evidence všech 

vystavených upomínek k 

danému odběrateli, 

možnost opakovaného 

tisku upomínky. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Stupně upomínek, jejich počet, jejich pravidla pro vznik 

(dny po splatnosti nebo od předcházejícího stupně 

upomínky) jsou definovány v rámci konfigurace 

modulu Finance.  Upomínky jsou na pokyn uživatele 

(výběr typu upomínky) tvořeny automaticky a 

hromadně. Upomínky jsou tvořeny obdobně jako jiné 

finanční doklady, mají tedy dokladovou řadu, 

jednoznačné číslo a lze je kdykoliv v historii dohledat a 

opakovaně tisknout a to včetně údajů, které byly ke 

dni vystavení upomínky platné. 

17 Možnost sestavit zápočet 

(pouze pro odběratele 

nebo odběratel – 

dodavatel) a následně jej 

zaúčtovat dle předkontace. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

IS QI disponuje nástrojem pro přípravu i zaúčtování 

zápočtů (pro pohledávky a závazky jednoho 

obchodního partnera nebo tzv. třístranný zápočet). 

18 Uživatelský číselník 

způsobu úhrady a platební 

podmínky s vazbou na 

doplnění data splatnosti 

dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Číselník způsobů úhrady. Doplnění data splatnosti 

dokladu má QI standardně postaveno na základě 

nastavení pro systém, partnera nebo smlouvy, na 

základě které je fakturováno. 

19 Předdefinování bankovního 

účtu na dokladech. 

Možnost v případě potřeby 

zvolit jiný bankovní účet. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Bankovní účet lze předefinovat pro uživatele, který 

doklad vystavuje, pro konkrétního obchodního 

partnera, např. v závislosti na domluvené měně, ve 

které se doklady vystavují. Přednaplněný účet vlastní 

organizace lze ručně upravit na každém dokladu. 
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20 Evidence a správa 

finančních kont pacientů.  

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Ve QI může být nositelem obchodního vztahu také 

Osoba. Přes vazbu dokladů a partnera (obvykle se 

jedná o pokladní příjemky a výdejky) je zajištěno 

sledování konta pacienta. Pokladní kniha může být 

rozšířena o upravené tiskové výstupy tak, aby byl pro 

konkrétního pacienta k dispozici jednoduchý přehled o 

počátečním stavu konta, pohybech a zůstatku. 

Takovéto výstupy nejsou standardem QI, v minulosti 

jsme je realizovali formou zakázkových úprav pro naše 

zákazníky. 

21 Možnost tvorby opravných 

položek k pohledávkám 

(jak účetních, tak 

daňových) a jejich účtování 

dle předkontací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém podporuje tvorbu opravných položek s 

kontrolou na aktuálně platnou legislativní normu. O 

účetních OP lze účtovat. 

22 Evidence fyzických osob - 

klientů protialkoholní 

záchytné stanice včetně 

reportů pro kraj. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Standardní funkčnost modulu Obchodní partneři, 

Osoby. 

3.2       Faktury Požadavek Splňuje Popis 

1 Možnost fakturovat 

dodávky materiálu nebo 

služby, včetně fakturace 

nepojištěných pacientů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V systému je možné vystavovat faktury za materiál i 

služby. Fakturovat lze i na subjekt bez vazby na číselník 

Obchodních partnerů. V případě nepojištěných 

pacientů se může organizace rozhodnout, zda 

nepojištěného pacienta zadá do číselníků obchodních 

partnerů a bude tak využívat v budoucnu další 

funkcionality systému, které doklady s identifikátorem 

partnera umožňují (např. hlídání limitu partnera pro 

tvorbu opravných položek apod.) nebo vystaví doklad 

přímo bez vazby na číselník a bude s doklady pracovat 

individuálně. 

2 Možnost nastavení 

volitelného období 

uzávěrek knihy faktur (k 

současnému dni, v rozmezí 

od-do). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Účetní závěrku lze spustit za libovolný časový interval, 

který spadá do zvoleného účetního období. Také lze 

položky faktur v deníku auditovat a tím uzavřít 

záznamy v deníku samostatně od dalších evidencí. 

3 Možnost fakturovat jednou 

fakturou více dodávek 

nebo pro jednu dodávku 

vytvořit více faktur 

(postupné fakturování 

dodávky po dílčích 

částech). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Dokladem pro dodávku je ve QI dodací list vydaný. 

Fakturovat lze dodací listy jedna k jedné nebo lze tvořit 

jednu fakturu k více dodacím listům nebo naopak více 

faktur k jednomu dodacímu listu. 

4 Minimálně 20 dokladových 

řad faktur, kontrola číselné 

dodavatelských faktur. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Počet dokladových řad faktur není ve QI omezen. 

Evidenční číslo dokladu je ve QI jedinečné. Kontrola 

číselných řad na straně dodavatele je obvykle 

kontrolována na variabilní symbol nebo smlouvu. 
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5 Možnost vystavení 

penalizační faktury za 

pozdní platby s použitím 

různých sazeb 

definovaných uživatelem 

včetně platnosti sazby (2T 

repo sazby). Umožnit 

automatické navržení 

penalizačních faktur pro 

vybranou skupinu 

odběratelů nebo pro 

všechny odběratele v 

systému. Tisk penalizačních 

faktur včetně opakovaného 

tisku.  Možnost penalizační 

faktury účtovat nebo pouze 

evidovat bez účtování. 

Automatický výpočet 

opravné položky k 

pohledávkám. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožnuje penalizaci, dle nastavení v 

konfiguraci - penalizace průběžná či konečná. 

Používaný způsob penalizace je možné nastavit zvlášť 

pro každého obchodního partnera. Při spuštění funkce 

tvorby penalizačních faktur systém navrhne partnery, 

kde jsou splněny podmínky pro penalizaci. Uživatel 

pak rozhodne, zda vytvoří doklady ke všem navrženým 

partnerům nebo provede vlastní výběr. Kromě 

tiskového výstupu lze penalizační faktury i exportovat 

(PDF). Nastavení účtování probíhá na základně 

dokladových řad. Funkcionalita tvorby opravných 

položek k pohledávkám (zákonných i nad rámec 

zákona) je standardem modulu Finance. 

6 Vytvoření přehledu všech 

otevřených (neuhrazených) 

faktur odběratele. 

Vytvoření sestavy všech 

částečně uhrazených faktur 

odběratele (neúplně 

zaplacené faktury) včetně 

možnosti zobrazení platby 

k faktuře, i zpětně k datu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Přehledy faktur jsou dostupné bez ohledu na období a 

to včetně všech souvisejících informací (DPH, účtování, 

úhrady - zápočty, opravné daňové doklady….).  

7 Účtování částečné úhrady k 

otevřeným položkám. 

Možnost fakturu vyrovnat 

více platbami. Možnost 

zrušit vyrovnání faktury s 

platbami a nastavit 

vyrovnání nové.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Postup účtování úhrad a práce s platbou je řešena 

prostřednictvím základních funkčností systému QI, 

požadované možnosti jsou ve QI možné. 

8 Automatické zúčtování 

kurzových zisků a ztrát a 

účtování odchylek při 

párování plateb a faktur na 

základě parametrizace. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát je 

standardem QI. Účtování odchylek po párování 

probíhá automaticky a to hromadnou tvorbou 

interního dokladu - platby, který zajistí vyrovnání 

pohledávky dle parametrů (od, do, datumový 

rozhodný údaj - vystavení, zaúčtování, splatnost, 

období DPH, maximální výše vyrovnání, datum 

zaúčtování odchylky) 

9 Možnost parametrizace 

DPH pro prodejní doklady 

(DPH na výstupu) včetně 

sazeb a účtů z účtového 

rozvrhu Možnost nastavení 

platnosti DPH sazeb. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Parametrizace DPH probíhá v systému na základě 

přiřazení unikátního indexu DPH (dle typu dokladu, 

místa plnění, sazby DPH,…). Dle nich je možné 

definovat i účetní souvztažnost.  Platnosti sazeb DPH 

jsou součástí základního číselníku. 
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10 Libovolný počet sazeb 

DPH, včetně nulové, 

pomocí DPH předkontací. 

Možnost v případě potřeby 

ruční úpravy - změna sazby 

DPH na řádku dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje libovolný počet sazeb DPH, včetně 

nulové, pomocí DPH předkontací, vč. ruční úpravy - 

změny sazby DPH na řádku dokladu. 

11 Využití více sazeb DPH na 

jedné faktuře, dobropisu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Na jedné faktuře či dobropisu je možné evidovat více 

sazeb DPH. 

12 Automatický výpočet DPH 

pro každou fakturu bez 

možnosti zásahu běžným 

uživatelem. Vypočtena je 

celková částka DPH a DPH 

dle jednotlivých sazeb. 

Možnost nastavení 

zaokrouhlení. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Výpočet DPH probíhá automaticky pro každou fakturu 

bez možnosti zásahu běžným uživatelem. Vypočtena je 

celková částka DPH a DPH dle jednotlivých sazeb. 

Zaokrouhlování prodejních cen s DPH/ prodejních cen 

bez DPH, zaokrouhlování DPH za doklad, typ 

zaokrouhlování DPH apod. jsou konfigurační 

parametry globálního nastavení systému.  

13 Možnost zadat jiné datum 

dokladu pro evidenci DPH 

a pro účetní evidenci. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Na hlavičce faktury je možné vyplnit datum 

zaevidování, datum zd. plnění, datum uplatnění zd. 

plnění a datum zaúčtování. O DPH lze účtovat dle data 

přijetí dokladu. 

14 Možnost definovaných (v 

šabloně) i nedefinovaných 

textů na faktuře. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Na faktuře je možné doplnit poznámku a také využít 

číselník vzorových textů, který obsahuje uživatelsky 

definovaná data, a ta mohou být následně používána 

také v tiskových výstupech dokladů. 

15 Možnost kontroly 

konsolidace - vazba na PKP 

(pomocný konsolidační 

přehled). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI obsahuje aparát pro tvorbu výkazů PKP, 

které jsou generovány ve formátu XML. Rozpad 

sledovaných účtů zařazených do PKP dle IČ 

obchodního partnera se definuje jako vlastnost účtu 

účtového rozvrhu pro PKP. Kromě sledování IČ na 

účtech lze sledovat také doplňkový druh "Finanční" 

spojený s pohybem peněz a "Veřejná zakázka" pro 

sledování veřejných zakázek. 

16 Výkaz o peněžních 

příjmech a výdejích MF. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Výkaz peněžních příjmů a výdajů je součástí 

definovaných účetních sestav. Výkaz se odevzdá 

formou samostatného XML souboru, které se po 

zašifrování odešle na portál státní pokladny. 

17 Kontrola výpočtu základu 

daně a DPH. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém dle nastavení v konfiguraci hlídá nesrovnalosti 

a upozorňuje uživatele na rozdíly. 
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18 Při likvidaci dodavatelské 

faktury nebo její části 

výpočet rozdílu ceny oproti 

objednávce, zvýraznění 

rozdílových položek. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Fakturu a objednávku / objednávky lze navzájem 

propojit přímo z hlavičky dokladu. V seznamu 

připojených objednávek je zobrazena částka dokladu a 

stav vydané objednávky (nevykryto/částečně vykryto). 

Zcela vykryté objednávky se uživateli nenabízejí. 

Doklad lze zobrazit. Doporučujeme však využít jinou 

možnost pořízení dokladu a tou je tvorba dodacího 

listu z objednávky (nebo tvorba dodacího listu 

multivýběrem objednávek), kdy dojde ke kontrole 

věcné správnosti objednávky (použití jak pro zboží, tak 

i pro služby). Faktura se pak tvoří buď z 

odsouhlaseného dodacího listu a nebo se propojí 

faktura (může již být v systému zaevidovaná např. ze 

spisové služby, ISDOC a čeká na likvidaci) s dodacím 

listem a systém zobrazí odchylku (rozdíl z ocenění) 

celého dokladu. Uživatel pak rozhoduje, jak s 

odchylkou dále pracuje. Zda se jedná o chybu 

dodavatele nebo se jedná o související náklady, které 

se budou rozpouštět do položky dokladu nebo celého 

dokladu nebo se jedná o jiný případ. V tomto procesu 

nebývá potřeba dalšího zvýrazňování položek pro 

uživatele. Uživateli jsou všechny případné odchylky 

zřetelně zobrazeny. Pokud by požadavek přetrval, 

bude zvýraznění položek předmětem programové 

úpravy. 

19 Možnost exportu faktury 

do pdf a odeslání e-

mailem. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Podporované formáty pro export dokladů: rtf, html, 

pdf, isdoc. Uživateli je možné v konfiguraci nastavit 

odesílání e-mailem. 

3.3.        Nákup a závazky Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí zajistit 

evidenci dodavatelů, jejich 

saldokonta a spravování 

všech dokladů souvisejících 

s dodavatelem (poptávky, 

objednávky, faktury, 

zálohové faktury, 

dobropisy, platby, 

smlouvy). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Propojení všech souvisejících dokladů (zobrazení 

"dokladu z dokladu". Komplexní správa Dodavatelů v 

modulu Obchodní partneři. Podpora CRM. 

2 Pro efektivní řízení nákupů 

je nutná provázanost 

žádankového systému, 

objednávek, smluv a 

došlých faktur. K 

požadovanému zajištění 

elektronického 

(bezpapírového) oběhu 

dokladů je nutné, aby nad 

jednotlivými agendami 

bylo možné definovat 

WorkFlow a k jednotlivým 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Celý proces nákupu je v IS QI dokladově provázán. 

Standardem je řízený schvalovací proces (workflow) a 

související dokumenty (DMS). 



Stránka 50 z 155 

dokladům připojit odkazy 

na související dokumenty. 

3 Účtování nákupních 

dokladů a zápis do 

evidence DPH musí 

probíhat automaticky na 

základě definovaných 

předkontací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o standardní funkcionalitu systému. 

4 Systém musí umožňovat 

zápočty. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o standardní funkcionalitu systému. 

5 Evidence výběrových řízení, 

vazba na produkty, aktuální 

info o plnění smlouvy 

(peníze nebo čas). 

Generování zadání, návrhu 

smlouvy, evidence 

zaslaných nabídek + 

potvrzení přijetí, evidence 

došlých nabídek, zápis o 

výběru - generování, 

evidence 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Standardní poptávkový a nabídkový systém s možností 

rozšíření. Komplexní modul na evidenci a řízení smluv. 

3.4    Evidence dodavatelů Požadavek Splňuje Popis 

1 Možnost evidence 

libovolného počtu 

dodavatelů. Evidence a 

vyhledávání dodavatele na 

základě různých údajů 

(IČO, název, bankovní účet, 

apod.), vazba na PKP 

(pomocný konsolidační 

přehled). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o standardní funkcionalitu systému. 

2 Podpora zobrazení on-line 

saldokonta dodavatele, 

evidence všech transakcí, 

které byly uskutečněny 

s daným dodavatelem. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Identická funkčnost jako na straně Odběratelů. 

3 Možnost nastavení 

libovolného počtu 

bankovních účtů pro 

dodavatele. Možnost zadat 

další adresy pro 

dodavatele, které jsou 

odlišné od adresy uvedené 

na kartě dodavatele. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Identická funkčnost jako na straně Odběratelů. 

4 Možnost kontroly a 

doplnění údajů o 

dodavateli z evidence 

ARES, kontrola na 

Insolvenční rejstřík a plátce 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Identická funkčnost jako na straně Odběratelů. 
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DPH, pro zahraniční 

kontrola VIES. 

5 Uložení všech údajů 

bankovního účtu 

nezbytných pro vytvoření 

platebního příkazu (název 

banky, pobočka, číslo účtu, 

IBAN a SWIFT kód u 

zahraničních dodavatelů 

atd.).  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Uvedené atributy jsou součástí definice Bankovního 

spojení u partnera. Do dokladu se přednaplní účet dle 

konfigurace. Úplné informace o bankovním spojení se 

pak použijí pří tvorbě příkazu k úhradě. 

6 Možnost zadání více 

bankovních účtů 

dodavatele bez nutnosti 

zakládat více karet 

dodavatele. Kontrola 

správnosti bankovního 

účtu (tzv. "modulo 11"). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Počet bankovních účtů dodavatele není omezen. 

Standard kontroluje modulo 11 jen ve mzdách. Lze 

připojit kontrolu i na účty partnerů vedené v CZK v 

číselníku obchodních partnerů. 

7 Sledování stavu závazků za 

jednotlivé zdravotní 

pojišťovny a za Zdravotní 

pojišťovny celkem.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Stav závazků lze sledovat za libovolného partnera, 

včetně zdr. pojišťoven. 

8 Zadávání dalších 

relevantních údajů o 

dodavateli (slevy, adresy 

objednávek, možnost 

vazby dodavatel karta 

zboží - číslo zboží 

dodavatele, možnost zvolit 

pro dodavatele výchozí 

měnu).  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Komplexní nastavení pomocí Dodacích podmínek 

dodavatele. 

3.5     Žádanky a objednávky Požadavek Splňuje Popis 

1 Možnost vytvářet nákupní 

objednávky v libovolném 

počtu a sledovat stav 

plnění - objednáno, v 

případě materiálu nebo 

zboží sledovat přijaté 

množství a množství 

zbývající k příjmu. Pro 

jednoho dodavatele 

možnost vystavit libovolný 

počet objednávek, 

případně objednávku s 

postupným plněním. 

Možnost libovolného 

počtu číselných řad pro 

objednávky. 

 

Možnost připojit přílohu k 

objednávce (např. cenová 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Nabízený 

systém zahrnuje možnost vytvářet nákupní objednávky 

v libovolném počtu a sledovat stav plnění pomocí 

workflow stavů a sledovat přijaté množství a množství 

zbývající k příjmu. Umožňuje vystavit libovolné 

množství objednávek v libovolném počtu číselných řad. 

Objednávky lze postupně plnit. 

Do objednávky lze přenést poznámku ze žádanky.        

K objednávce je možné připojit dokument(y).  

Připojený(é) dokument(y) k objednávce lze odeslat.    
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nabídka), možno přenést 

poznámku u položky ze 

žádanky do dodavatelské 

objednávky (např. 

upřesnění velikosti 

materiálu). 

2 Objednávka musí nést 

základní informace o 

dodavateli, od kterého je 

požadována dodávka 

materiálu nebo služby. 

Možnost zadat 

odpovědnou osobu za 

nákup a další atributy 

(např. nákladové středisko). 

Do objednávky je možné 

zadat libovolný počet 

objednávaného materiálu, 

možnost zadat pouze 

textovou specifikaci 

objednávky. Možnost 

textové žádanky bez vazby 

na kmenový záznam 

materiálu. Objednávka má 

vazbu na žádanku z 

oddělení (lze snadno 

dohledat, pro koho byl 

materiál objednán). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Nabízené 

řešení umožňuje evidovat u objednávky informace o 

dodavateli, odpovědné osobě za nákup, nákladové 

středisko, zdroj financování a další potřebné 

informace. Objednávka může obsahovat libovolný 

počet položek, případně pouze textovou specifikaci 

objednávky. Systém umožňuje zadávat textové 

žádanky bez vazby na materiál skladu.  

Objednávka má vazbu na žádanku(y) z oddělení, pro 

koho byl materiál objednán, kterou lze snadno 

dohledat. 

3 Možnost nastavit nad 

objednávkou WorkFlow 

pro schválení objednávky. 

Workflow má možnost 

několikastupňového 

schvalování. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Nabízené 

řešení umožňuje pomocí workflow nastavit několika 

stupňový schvalovací proces nad objednávkou např. v 

závislosti na limitech vztažených k objednací ceně či 

druhu objednávky (různé uživatelské role mohou 

schvalovat různé druhy objednávek atd.).   

4 Možnost vytvořit 

skladovou žádanku a 

nastavit nad ní WorkFlow. 

Objednávku pak generovat 

ze schválené žádanky, 

generování více 

objednávek z jedné 

žádanky a generování 

objednávky z více žádanek, 

možnost zadat pouze 

textovou žádanku, 

možnost řídit úrovně 

schvalování podle limitů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Nabízené 

řešení umožňuje vytvořit skladovou žádanku se 

schvalovacím workflow procesem a generovat z ní 

jednu nebo více objednávek, nebo generovat jednu 

objednávku z více žádanek, zadat pouze textovou 

žádanku a schvalovací proces řídit např. dle cenových 

limitů  apod.  

5 Možnost vazby objednávky 

na smlouvu. Umožnit 

evidovat smlouvy ve více 

číselných řadách dle typu 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Objednávky umožňují vazbu na smlouvy výběrových 

řízení. Smlouvy lze evidovat ve více číselných řadách, 

připojit ke smlouvě dokumenty a definovat workflow. 
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smlouvy. Možnost připojit 

ke smlouvě odkazy na 

související dokumenty, 

včetně těch, které jsou 

uložený ve spisové službě, 

a definovat nad smlouvou 

WorkFlow. 

6 Generování příjemky z 

objednávky. Při příjmu 

materiálu umožnit z 

objednávky  

- částečný příjem (příjem 

pouze části objednaného 

materiálu), s evidencí o 

nedodaném materiálu, 

- více příjemek 

- změnu položky při příjmu 

(např. při vykrytí 

alternativním materiálem) 

při zachování vazby na 

žádanku 

- příjem a výdej na 

oddělení bez faktury, při 

zaúčtování faktury pak 

systém umožní aktualizaci 

ocenění materiálu a 

zpracování cenových 

rozdílů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Při příjmu 

lze udělat  

- Částečný příjem,  

- Evidovat nedodaný materiál 

- Vytvořit více příjemek z jedné objednávky  

- Změnit položku při příjmu alternativním materiálem 

    Jako metodicky správný postup doporučujeme: 

změnit položku v rezervacích,  

    z rezervací vygenerovat objednávku  

    a příjem vygenerovat na základě objednávky   

- Příjem na sklad bez existence faktury se realizuje 

příjmem na příjmový sklad bez cen. Z příjmového 

skladu lze následně vydávat (také bez nacenění).  

Při následné likvidaci KDF z příjmu na příjmovém 

skladu dojde k aktualizaci cen materiálu a 

automatickému převodu pohybů do centrálního skladu 

včetně nacenění návazně zrealizovaných výdejů.   

7 Evidence otevřených - 

nedodaných a 

nefakturovaných 

objednávek. Možnost 

zobrazení nedodaného 

materiálu včetně možnosti 

zobrazení položek, které 

byly již dodané, ale nebyly 

vyfakturované.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek, 

umožňuje u objednávky evidovat i nedodané a 

nefakturované objednávky, nedodaný materiál a 

zobrazuje položky materiálu na příjmovém skladu, 

které byly dodané, ale nebyly vyfakturované.  

8 Vytváření objednávek na 

opakovaná plnění, možnost 

uživatelského vytvoření 

šablon pro opakované, 

periodické objednávky. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožnuje tvořit tzv. uživatelské šablony objednávek s 

předem definovanými texty pro vkládání do 

dodavatelských objednávek. Šablony si může každý 

uživatel vytvářet sám, příp. implicitně, tzn., že šablona 

je dostupná všem uživatelům. U skladových žádanek je 

k dispozici i možnost vytváření šablon žádanek pro 

usnadnění práce při opakovaném zadávání obdobných 

(periodických) žádanek a následně ze žádanky 

generovat objednávku. 
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9 Vazba objednávky, 

příjemky a následné 

faktury. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. V 

případě, že je příjem vytvářen z objednávky, systém 

zajistí automatickou vazbu objednávky, příjemky a 

došlé faktury. Související doklady je možné sledovat na 

přehledových formulářích využitím filtrace, třídění a 

exportů do formátu .xls.  

10 Workflow na schválení 

nového materiálu. 

 

Workflow je vícestupňové, 

je možné zadat více 

položek do jednoho 

formuláře, o výsledku 

schvalování jde zpětná 

vazba žadateli. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek a je 

možné v katalogu materiálu vícestupňově schvalovat 

založení nových položek pomocí workflow. Formou e-

mailové notifikace je výsledek schvalování možné 

zasílat kterémukoliv uživateli, který je zúčastněn 

daného procesu.  

11 Nastavení limitů 

nákladového střediska pro 

schvalování žádanek na 

nákup materiálu. 

 

Limity - objednávající vidí 

aktuání stav limitu, 

hodnotu objednávky, 

hodnotu materiálu již 

dodaného 

(spotřebovaného), hodnotu 

materiálu "na cestě" 

(objednaný, ale zatím 

nedodaný materiál) ; 

upozornění při překročení 

limitu; oznámení 

schvalujícímu do e-mailu o 

potřebě schválení žádanky 

;  přehled čepání limitů 

nákladových středisek při 

přihlášení do programu 

(pro každého uživatele za 

nákladová střediska, na 

která má práva). Limity lze 

zadat v celé struktuře 

nemocnice - klinika - 

nákladové středisko - 

sklad. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek a u 

nákladových středisek je možné definovat rozpočet 

pro žádanky na materiál (limity). 

Objednávající - žadatel - při přihlášení do programu 

vidí: 

- aktuální stav svého limitu (dle nákladového střediska 

na které má přístupová práva a pod kterým žádanku 

vystavuje),  

- hodnotu dodaného materiálu,  

- hodnotu objednaného ale nedodaného materiálu.  

 Kontrola čerpání limitu může být jak měkká (pouze 

upozornění) nebo tvrdá (systém nedovolí vytvořit 

žádanku v případě překročení limitu). 

Požadavek na schválení může být avizován formou e-

mailové notifikace schvalovateli. 

Limity lze zadat v celé struktuře nemocnice - klinika - 

nákladové středisko - sklad resp. objednací místo. 

12 Priorita žádanek - 

normální, vysoká, statim 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. U 

žádanek je možné pracovat s atributem Priorita v 

libovolném členění. 

13 Lze vystavit objednávku z 

vazboiu na nákladové 

středisko. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. U 

objednávek  je možné pracovat s atributem Nákladové 

středisko jak v hlavičce objednávky, tak v položkách 

objednávky. 
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14 Systém umožňuje 

implementaci elektronické 

komunikace s dodavateli. 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Objednávky je možné odeslat formou e-mailů na 

kontaktní adresy dodavatele. Rozšířenou komunikaci s 

dodavateli řeší modul Obchodní korespondence.  

 

 

3.6       Došlé Faktury Požadavek Splňuje Popis 

1 Evidence dodavatelských 

faktur ve formě knihy 

došlých faktur a následná 

možnost vytvoření 

nákupního dokladu bez 

nutnosti zadávání 

duplicitních údajů. V knize 

došlých faktur evidovat 

částky (v měně), datum 

přijetí, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění, datum 

splatnosti, údaje o 

objednávkách, libovolný 

text. Kontrola duplicity 

variabilního symbolu 

přijatých faktur. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Při evidenci faktur přijatých je možno připojit dodací 

listy, zálohy, objednávky. Nákupní doklad (dodací list 

přijatý) lze zaevidovat v jednom kroku při pořizování 

faktury přijaté, aniž by docházelo k duplicitnímu 

zadávání údajů ať už o partnerovi nebo o položkách 

dokladu. Na hlavičce dokladu uživatel vyplňuje 

Obchodního partnera, částku, datum zaevidování, 

datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum 

splatnosti, poznámku (libovolný text či výběr ze 

vzorových textů) atd... Kontrola duplicity variabilního 

symbolu probíhá automaticky a systém uživatele na 

tento fakt upozorní. 

2 Možnost definovat 

WorkFlow nad knihou 

došlých faktur s evidencí 

jednotlivých schvalovacích 

kroků. Tisk knihy došlých 

faktur. Možnost 

elektronického 

podepisováni v rámci 

schvalovacích kroků. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nad dokladovou řadou faktur a v kombinaci s 

finančním objemem, dodavatelem nebo tzv. klíčovým 

slovem lze definovat vícestupňové schvalovací schéma. 

V historii schvalování každého dokladu je možné 

sledovat elektronické schválení jednotlivými stupni - 

datum, čas, uživatel. Jedná se o časovou známku a 

uložení uživatelského účtu, který schválení provedl. 

Tento záznam je neměnný. Tisk přehledů je možný nad 

každým formulářem. 

3 V průběhu schvalování 

WorkFlow musí být 

připojený nascanovaný 

originál faktury u faktury 

v systému ERP. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V přílohách faktury přijaté může být scan originálu 

faktury uložen formou odkazu na dokument nebo 

přímo vložený dokument s využitím modulu DMS. 

4 Tvorba přehledu závazků Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI umožňuje zobrazení několika přehledových 

sestav závazků - kniha závazků, neuhrazené závazky, 

závazky ke schválení, přeplacené závazky, kniha 

závazků ke dni, časová struktura závazků, závazky v 

insolvenci atd. 

5 Vedení více číselných řad 

došlých faktur i dobropisů. 

Umožnit uzamčení 

číselných řad včetně 

filtrování dle tohoto 

nastavení. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Lze definovat více číselných řad došlých faktur i 

dobropisů. Jejich uzamčení se provádí v konfiguraci, a 

to nastavením atributu "Aktivní řada". Uzamčené řady 

se dále nenabízejí při tvorbě nového dokladu. 

6 Fakturace v cizí měně, 

automatický přepočet 

pomocí kurzovního lístku. 

Implementace 1. je 

standardní 

Kurz je přednaplněn z kurzovního lístku (import z ČNB 

ručně nebo na časovač) a je možné jej uživatelsky 



Stránka 56 z 155 

V případě nutnosti 

možnost změnit kurz na 

dokladu. Možnost zobrazit 

částky dokladu v domácí i 

cizí měně. 

funkcionalita 

aplikace 

změnit. Na dokladu jsou zobrazeny částky jak v cizí 

měně, tak i v účetní měně dokladu (domácí). 

7 Rozložení fakturované 

částky v řádcích došlé 

faktury na více účtů a 

atributů. Možnost zadat na 

fakturu více řádků s 

uvedením účtu, možnost 

kombinace charakteru 

řádku účet a materiál 

včetně možnosti zadání 

prostého textu i rozsáhlejší 

poznámky.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Počet řádků finančního dokladu není nijak omezen. 

Rozpis na více nákladových účtů je možný přímo při 

prvotním pořízení dokladu. Uživatelský popis položky 

je podporován číselníkem Vzorových textů. K 

položkám faktury přijaté je možné připojit aparát 

poznámek k položce dokladu. 

8 On-line vyhledání a výběr 

dodavatelské faktury a 

dalších dokladů (platba, 

dobropis, záloha) podle 

uživatelských kritérií. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Přehledy faktur jsou dostupné bez ohledu na období a 

to včetně všech souvisejících informací (DPH, účtování, 

úhrady - zápočty, opravné daňové doklady….) 

9 Evidence částky, zaplacené 

dodavatelům – fyzickým 

osobám v průběhu roku 

pro povinné hlášení 

finančnímu úřadu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Prostřednictvím formuláře "Platby závazků" je možné 

získat přehled plateb za určité období, skupinu 

dokladů nebo za partnery, apod. 

10 Možnost zadání 

variabilního symbolu, který 

je rozdílný od čísla faktury 

dodavatele. Možnost zadat 

na fakturu jakýkoliv 

bankovní účet, který je 

evidován u dodavatele. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Variabilní symbol a číslo faktury dodavatele jsou dva 

rozdílné atributy. Na fakturu lze zadat jakýkoliv 

bankovní účet, který je evidován u dodavatele. 

11 Evidence zálohových 

dokladů s možnosti zadat 

částku s DPH i bez DPH. 

Možnost vytvářet zálohové 

faktury i cizí měně. 

Možnost vytvořit libovolný 

počet záloh k jednomu 

dodavateli. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Zálohový list se eviduje bez vazby na DPH, tedy pouze 

jako částka, která má být dodavateli uhrazena. 

Samotná problematika DPH je pak řešena v rámci 

daňového dokladu k zaplacené záloze nebo vyúčtovací 

faktury. Počet vystavených zálohových listů na jednoho 

dodavatele není omezen. 

12 Účtovat úhrady záloh 

(zálohové platby) na 

samostatný účet dle 

předkontace u dodavatele.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje účtovat úhrady záloh (zálohové 

platby) na samostatný účet dle předkontace u 

dodavatele.  

13 Párování zálohových plateb 

s později došlými 

zúčtovacími fakturami. 

Možnost přiřadit k 

zúčtovací faktuře část 

zálohové platby nebo více 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V okamžiku tvorby faktury přijaté systém upozorní, že 

jsou na daného dodavatele evidovány zaplacené a 

nevyčerpané zálohy. Uživatel může k jedné zúčtovací 

faktuře čerpat jednu nebo více záloh. 
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zálohových plateb přiřadit 

k jedné zúčtovací faktuře. 

14 Účtování DPH v okamžiku 

přijetí daňového dokladu, 

možnost stanovit částku a 

částku DPH dle daňového 

dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Hlavička daňového dokladu obsahuje datum 

zaevidování, datum zd. plnění, datum uplatnění zd. 

plnění a datum zaúčtování. O DPH lze účtovat dle data 

přijetí dokladu. 

15 Možnost sestavit zápočet 

(pouze pro dodavatele 

nebo odběratel – 

dodavatel) a následně jej 

zaúčtovat dle předkontace. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje sestavit zápočet pohledávek a 

závazků jednoho obchodního partnera nebo lze 

vytvořit i vícestranný zápočet.  Účtování probíhá na 

základě nastavené předkontace v číselníku typů 

dokladů. 

16 Možnost parametrizace 

DPH pro nákupní doklady 

(DPH na vstupu) včetně 

sazeb a předkontace. Z 

dokladu možnost zobrazit 

informaci o celkové částce 

a celkové částce DPH a 

detailně dle sazeb DPH. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Parametrizace DPH probíhá na základě přiřazených 

indexů DPH a účetní souvztažnosti. V účetních a 

daňových položkách dokladu je možné zobrazení 

částek detailně i dle sazeb DPH. 

17 Akceptace více sazeb DPH, 

včetně nulové sazby na 

jedné faktuře. Možnost v 

případě potřeby ruční 

úpravy - změna sazby DPH 

na řádku dokladu. Možnost 

stanovit výši, do jaké je 

možné provádět úpravu 

částky DPH. Nastavení 

sazby DPH jednotlivých 

položek ze skladových 

karet s vazbou na 

aktuálního dodavatele.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje libovolný počet sazeb DPH na 

jednom dokladu, včetně nulové. Sazby DPH lze na 

řádku dokladu ručně upravit. V číselníku zboží je 

nastaven atribut sazby DPH i aktuální dodavatel. 

Maximální hodnota úpravy částky (odchylka od 

výpočtu) je konfigurační parametr.  

18 Možnost parametrizace 

DPH pro zpětné vrácení 

neuplatnění DPH na vstupu 

nebo krácení koeficientem 

na vstupu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Dle typu dokladu, místa plnění, výše sazby,… jsou 

přiřazeny položkám indexy DPH. U přijatých 

zdanitelných plnění uvádí uživatel nárok na odpočet 

Plný, Krátit, Nemá. V případě hodnoty Krátit dochází k 

uplatnění DPH ve výši zálohového koeficientu 

uvedeného v nastavení DPH. 

19 Uživatelský číselník 

způsobu úhrady a platební 

podmínky s vazbou na 

doplnění data splatnosti 

dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Číselník „Způsob úhrady“ obsahuje seznam 

používaných způsobů úhrady, které vyjadřují, jak je 

realizována platba za zboží. V číselníku se evidují jak 

hotovostní tak bezhotovostní způsoby úhrady. 

Přednaplnění splatnosti dokladu provede systém na 

základě konfigurace modulu (obecná splatnost) nebo 

dle nastavení podmínek u obchodního partnera. 
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20 Automatické zúčtování 

kurzových zisků a ztrát a 

účtování odchylek při 

párování plateb a faktur na 

základě parametrizace. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Automatické zúčtování kurzových zisků a ztrát je 

standardem QI. Účtování odchylek po párování 

probíhá automaticky a to hromadnou tvorbou 

interního dokladu - platby, který zajistí vyrovnání 

pohledávky dle parametrů (od, do, datumový 

rozhodný údaj - vystavení, zaúčtování, splatnost, 

období DPH, maximální výše vyrovnání, datum 

zaúčtování odchylky) 

21 Možnost vytvoření 

splátkového kalendáře k 

faktuře, vazba na PKP 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Splátkový kalendář k faktuře lze vytvořit zcela dle 

potřeb. Počet plateb nebo rozsah datumů splátkového 

kalendáře není omezen. Jednotlivé splátky jsou 

respektovány v přehledových sestavách (dle 

splatnosti,…). Rozpad sledovaných účtů zařazených do 

PKP dle IČ obchodního partnera se definuje jako 

vlastnost účtu účtového rozvrhu pro PKP. Kromě 

sledování IČ na účtech lze sledovat také doplňkový 

druh "Finanční" spojený s pohybem peněz a "Veřejná 

zakázka" pro sledování veřejných zakázek. 

22 Zpracování došlé faktury. 

 

Formát - isdoc xml 

Uživatel z email nahraje 

přílohu do ERP, tím se 

založí došlá faktura a 

vznikne první krok 

schvalovacího workflow. 

 

V případě, že v email je 

přiloženo pdf, nikoliv xml, 

po nahrání do systému 

vznikne založená prázdná 

faktura s přílohou. 

 

Workflow dále pokračuje 

věcným a účetním 

schválením. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Po provedení importu ze souboru ISDOC.xml je 

vytvořen předběžný doklad, který má na základě 

konfigurace elektronické fakturace předvyplněny 

hlavičkové údaje (obchodní partner, datumy, odpočet 

DPH, plnění DPH) a zaevidovány položky dokladu. 

Položky dokladu mohou být tvořeny jednotlivě nebo 

mohou být sumarizovány. Soubor ISDOC je připojen k 

dokladu formou přílohy. Uživatel ho může zobrazit v 

čitelné podobě pomocí programu ISDOCReader. Tímto 

způsobem lze evidovat tyto typy přijatých dokladů - 

faktura přijatá, dobropis přijatý, záloha přijatá, daňový 

doklad k platbě. Zadání faktury přijaté na základě 

souboru pdf. lze provádět v seznamu předběžných 

dokladů ručně, v příloze vytvořeného dokladu je pak 

připojena příloha ve formátu PDF. 

 

Z předběžného dokladu je doklad vytvářen uživatelem. 

Funkce se spouští tlačítkem z předběžného dokladu. 

Tato funkce provede uživatele výběrem dokladové 

řady (povinný krok pro přidělení evidenčního čísla 

dokladu a zařazení dokladu do příslušné evidence) a 

předkontací dokladu (předkontace není povinným 

krokem). 

 

Po zaevidování dokladů spustí uživatel definované 

workflow, kdy projde faktura postupně schvalovacím 

procesem pro věcnou a účetní správnost.  

4.       Sklady Požadavek Splňuje Popis 
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1 Systém musí zajišťovat 

vedení skladové evidence - 

skladových karet včetně 

pohybů zásob, sledování 

hodnoty zásob ve skladu a 

dostupnosti zásob. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje vedení skladové evidence na více skladech 

(centrální, příruční, konsignační, příjmový). Materiály 

jsou vedeny na skladových kartách včetně možnosti 

detailního rozčlenění podle položek materiálu. 

Součástí řešení je komplexní správa pohybů zásob 

(příjmy na sklad, výdeje ze skladu, převody mezi 

sklady, příjmy do spotřeby, skladové rezervace), 

sledování hodnoty zásob a jejich dostupnosti. Všechny 

pohyby vztažené ke konkrétní kartě materiálu jsou z 

karty zobrazitelné s možností dohledání původu vzniku 

pomocí třídění a filtrace dle atributů pohybových 

dokladů. 

2 Do skladové evidence musí 

mít návaznost procesy 

nákupu od žádanky přes 

objednávku, příjemku až 

po spotřebu (výdej), i 

případný prodej jiným 

subjektům. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek a procesy 

žádanek, nákupů a veškeré skladové operace jsou 

navázané na skladovou evidenci a to i včetně prodejů 

externím subjektům. 

3 Systém musí podporovat 

zaúčtování uskutečněných 

skladových pohybů do 

účetní evidence na základě 

předkontací. Musí být 

možná evidence zásob na 

libovolném množství 

skladů a systém musí 

podporovat jejich 

inventarizaci. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek a 

umožňuje správu předkontací skladových pohybů a 

zajišťuje okontování uskutečněných skladových 

pohybů. Umožňuje také vedení skladové evidence na 

více skladech různych typů (centrální, příruční, 

konsignační, příjmový) a provádění inventarizace dle 

platné legislativy.   

4 Možnost evidence zboží 

nebo materiálu na 

skladových kartách, kde je 

na každé kartě zadána 

předkontace a tím 

nastaveno propojení na 

účetnictví pro jednotlivé 

druhy pohybu.  Při 

vytváření skladové karty 

přenášet předkontaci dle 

jednoduchých 

nastavitelných pravidel pro 

uživatele ve skladu. 

Možnost ke skladové kartě 

přiřadit více měrných 

jednotek. Definovat 

skupiny skladových karet. 

U každé skladové karty 

možnost evidovat i 

katalogové názvy a čísla 

dodavatelů s možností 

vazby na nákupní doklad 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek a 

umožňuje správu předkontací skladových pohybů 

(druh pohybu x materiálová skupina x účet zásob x 

účet protistrany) a zajišťuje okontování uskutečněných 

skladových pohybů. Předkontace jsou definovány na 

druzích skladových pohybů.  

V katalogu materiálu lze definovat více povolených 

měrných jednotek, které lze při zařazení materiálu na 

sklad vybrat. U skladové karty lze evidovat katalogový 

název a čísla dodavatelů s možnosti provazby na 

objednávku.  

Systém umožňuje definovat skupiny skladových karet.  

Problematiku Podskupin je možné řešit pomocí 

atributu Typ materiálu, který umožňuje tvořit 

hierarchickou strukturu s libovolným počtem úrovní. 

Třída ZP je umístěna na katalogu materiálu. 

Kód SUKL je možné umístit na katalog materiálu. 

Počet KS v balení je uveden na skladové kartě. Při 

vystavování požadavků na skladový materiál vidí 

uživatel cenu za KS a zadává množství v KS. Pomocí 

parametrického nastavení je možné: 

- ignorovat počty KS v balení 
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(tedy vytvářet objednávky, 

které obsluhují i 

dodavatelské názvy a čísla). 

 

Katalog produktů:  skupiny 

skladových karet;  

podskupiny napříč 

skupinami; označení třídy 

zdravotnického prostředku; 

kód SUKL ;  možnost 

zadální počtu kusů  např. v 

balení pro objednávání 

celého balení nebo jeho 

násobků (oddělení vidí v 

žádance cenu za kus, ale 

nemůže objednat méně 

než celé balení) 

- kontrolovat a upozorňovat, že množství KS 

neodpovídá balení 

- automaticky zaokrouhlovat množství na nejbližší 

násobek KS v balení. 

5 Možnost na skladové kartě 

nastavit metodu oceňování 

zásob - FIFO, průměrná 

cena, pevná cena. On-line 

dostupná informace o ceně 

zásob včetně množství 

zásob celkem i dle skladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje nastavit požadované metody oceňování 

materiálu. Oceňování lze realizovat metodou 

průměrných cen nebo metodou postupné spotřeby - 

FIFO. V případě FIFO jsou skladové karty rozděleny na 

jednotlivé položky příjmu a z těchto se provádí výdej. 

Dostupnost informací o ceně a množství zásob na 

jednotlivých skladech je součástí řešení, a to buď na 

přehledových formulářích, kde se dají dělat uživatelské 

filtrace a sumace, nebo na tiskových sestavách, které 

jsou součástí standardního řešení. 

6 Možnost evidovat při 

příjmu šarži a datum 

exspirace, při výdeji 

možnost vydání dle 

nejstaršího data exspirace. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje evidovat při příjmu šarži a datum exspirace a 

při výdeji možnost vybrat položku s nejstarším datem 

exspirace. 

7 Možnost nastavit 

parametry plánu pro 

doplňování zásob. Plán lze 

nastavit pro každou kartu 

individuálně. Na základě 

parametrů plánu možnost 

navrhnout doplnění zásob, 

provést jeho případné 

úpravy a následně přenést 

do nákupních objednávek. 

Možnost nastavený plán 

měnit v průběhu používání 

skladové karty.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje řídit doplňování zásob pro individuální 

materiál s ohledem na stavy zásob, průměrnou 

spotřebu, limitní hodnoty materiálu na skladu a dodací 

lhůty. Lze nastavit kritéria pro objednání materiálu 

včetně určení vhodného množství k objednání 

(dosažení limitního množství, průměrná spotřeba, 

maximální množství). Nastavení je možné v průběhu 

životního cyklu materiálové karty měnit. 

8 Ze skladové karty musí být 

možné zobrazit veškeré 

vzniklé doklady nebo 

pohyby s možností 

rychlého dohledání původu 

vzniku, přehled 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Všechny 

pohyby vztažené ke konkrétní kartě materiálu (příjmy 

nebo výdaje) jsou z karty zobrazitelné s možností 

dohledání pomocí třídění a filtrace dle atributů 

pohybových dokladů např. zvolené období. 
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jednotlivých příjmů a 

výdajů za zvolené období 

kliknutím z produktového 

katalogu. 

9 Možnost evidovat 

libovolný počet skladů a 

provádět mezi nimi 

převody – konfigurace 

jednotlivých skladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje definovat neomezený počet skladů typu 

centrální, příjmový, příruční a konsignační a převádět 

mezi nimi materiál formou převodů mezi sklady 

(převod-příjem, převod-výdej). 

10 Možnost evidovat zásoby 

na konsignačních skladech. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje práci s konsignačními sklady konkrétních 

dodavatelů, na nichž lze provádět standardní skladové 

operace. Řešení poskytuje podklady pro fakturaci na 

základě vydaného materiálu. Řešení poskytuje i 

možnost zajištění automatického přenosu dokladů 

výdejů z konsignačního skladu na nadřízený centrální 

sklad včetně jejich ocenění, a to vše na základě 

uskutečněného příjmu z konsignační objednávky na 

příslušném centrálním skladě.  

11 Možnost výdeje zásob ze 

skladu a tisk výdejky. 

Vystavené doklady výdejek 

musí být evidovány. 

Možnost hromadného 

výdeje na více nákladových 

středisek, následně 

hromadný tisk výdejek. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

při výdeji zásob ze skladu vytváří záznam výdeje a 

umožňuje vytisknout příslušnou výdejku.  

Systém obsahuje nástroje pro hromadné vyskladnění z 

rezervací (i různých nákladových středisek) včetně 

následného tisku výdejek. 

12 Ke skladovým pohybům 

možnost přiřadit atributy 

(např. k výdejce nákladové 

středisko) a poté zjistit 

pohyby s určitým 

atributem (např. všechny 

výdeje, tedy spotřebu, 

určitého nákladového 

střediska nebo dodavatele).  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje evidovat u skladových pohybů atributy 

(např. Nákladové středisko a zdroj financování u 

výdejky) a následnou filtrací zobrazit pohyby dle 

atributů pohybových dokladů. 

13 Provázanost skladové 

evidence s evidencí 

majetku a evidencí 

osobních ochranných 

pomůcek. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Nabízené 

řešení je provázáno s evidencí majetku. Systém 

umožňuje generování inventárního čísla jednoznačnou 

číselnou řadou s volně nastavitelnými prefixy a s 

ohledem na identifikaci druhu majetku (žádný, DHM-

DM, DDHM-DDNM, OOP, atd.) na katalogu materiálu. 

U pohybu výdeje majetku je možné uvést i 

odebírajícího pracovníka (uživatele majetku), kterému 

je tento majetek vydáván. Spolu s účetním podkladem 

pro zaevidování nového majetku do ekonomického 

systému může odcházet název majetku, dodavatel, 

výrobce, servis, nákladové středisko, zdroj financování, 

uživatel majetku, inventární číslo, výrobní číslo, atd.   
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14 Možnost vytvořit 

skladovou žádanku a 

nastavit nad ní WorkFlow. 

Podpora procesu, kdy 

skladový referent 

schválenou žádanku dle 

skladové zásoby vykryje a 

vydá materiál ze skladu. V 

případě nedostatečné 

zásoby je žádanka využita 

jako podklad pro 

objednávku. Po příjmu je 

žádanka vykryta příjmem a 

materiál je vydán 

žádajícímu. Při příjmu 

kontrola cen (max. úhrada 

VZP, poslední příjem). 

 

Na schválené žádance 

může skladník zaměnit 

nebo zamítnout určitý 

materiál, změnit jeho 

množství, vybraný materiál 

přeposlat do jiného skladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Celý 

žádankový proces je řízen pomocí WorkFlow 

nastaveného v rámci implementace dle potřeb 

organizace. Řešení umožňuje zpracování žádanek na 

materiál prostřednictvím skladových rezervací, 

výdejem, objednáním, záměnou materiálu, příjmem 

objednaného materiálu. Řešení poskytuje zpětně 

informace žadateli s detaily o stavu zpracování k 

jednotlivým položkám žádanky.  

Řešení umožňuje tvorbu objednávek využívající 

metody obnovování zásob založené na aktuálním 

stavu materiálu, minimálním množství zásob, na 

definované průměrné spotřebě a případně dodacích 

lhůtách dodavatelů.  

Řešení umožňuje řízenou tvorbu objednávek na 

základě skladových rezervací, které nemohou být 

vykryty skladovými zásobami. Objednané množství lze 

optimalizovat na základě maximálního povoleného 

množství zásob materiálu. Vytvořené objednávky lze 

dodavateli odesílat formou emailových zpráv včetně 

tiskové sestavy objednávky ve formátu pdf.  

Při příjmu může probíhat kontrola cen (smluvní cena, 

max. cena VZP, poslední příjem). 

Na schválené žádance může skladník zaměnit nebo 

zamítnout určitý materiál, změnit jeho množství, 

vybraný materiál převést do jiného skladu. 

15 On-line dostupné 

informace nejen o stavu 

zásob na skladě, ale také o 

následné dostupnosti 

zásob z nákupních 

objednávek. Možnost 

tisknout hodnotu zásob i 

zásoby, kdykoliv v průběhu 

období bez nutnosti 

uzavírání období. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

poskytuje informace jak o okamžitém stavu materiálu 

na skladech, tak i o stavu objednaného materiálu. 

Řešení umožňuje tisknout hodnotu zásob i zásoby 

kdykoliv v průběhu období bez nutnosti jeho uzavírání. 

16 Možnosti vytvářet přehledy 

stavu a obratů zásob podle 

různých kritérií (sklady, 

druhy materiálu atd.) v 

návaznosti na zvolené 

období.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje vytvářet přehledy stavu a obratů zásob 

podle různých kritérií (sklady, druhy materiálu atd.) v 

návaznosti na zvolené období. 

17 Inventarizace zásob 

kdykoliv v průběhu období, 

inventarizaci lze spustit pro 

kterýkoliv sklad. Tisk 

inventarizačního dokladu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Je 

umožněno provádění pravidelných i nepravidelných 

inventur skladů dle platné legislativy. Inventury je 

možno provádět za kterýkoli sklad i s využitím výběru 

materiálové skupiny. Možnost tiskových sestav jako 

podkladů při fyzické inventuře i dokladů o provedení 

inventury a výsledcích inventury. 
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18 Možnost sledování šarží a 

sériových čísel pro 

skladové karty.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Možnost 

sledování šarží a sériových čísel je pro jednotlivé příjmy 

skladových položek v rámci konkrétní skladové karty. 

19 Podpora příjmu, výdeje a 

inventarizace položek 

skladu pomocí čárových 

kódů a čtečky 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje inventarizaci položek skladu pomocí 

technologie snímání čárových kódů a přenosu 

fyzického stavu do evidenčního stavu vedeného v 

systému. 

20 Vedení a správa 

dodavatelů k jednotlivým 

položkám materiálu včetně 

jejich preferencí 

(preferovaný dodavatel, 

výhradní dodavatel, ostatní 

dodavatelé), rozšířené 

sledování vlastností 

dodavatele (dodací lhůty, 

smluvní ceny, zajištění 

dodávek, označení 

materiálu dodavatele, … 

atd.). Do produktového 

kapatlogu možnost 

nastavení dodavatele z 

posledního příjmu - využití 

pro náhradní plnění. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Vedení a 

správu dodavatelů k jednotlivým položkám materiálu 

včetně jejich preferencí a označení materiálu 

dodavatele je možno provádět na katalogu materiálu. 

Součástí řešení je i rozšířené sledování výkonnosti 

dodavatelů (dodací lhůty, smluvní ceny, způsob 

zajištění dodávek atd.). Do produktového katalogu je 

možné nastavit dodavatele z posledního příjmu - 

využití pro náhradní plnění. 

21 Podpora hromadného 

importu položek materiálu 

včetně definice dodavatele 

a skladové karty (např. z 

ceníku dodavatelské firmy). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

obsahuje nástroje pro import položek materiálu včetně 

importu dodavatelů a skladových karet. 

22 Skladové karty obsahují 

množstevní limity – 

automatické hlídání a 

upozornění při překročení 

limitní hranice. Dle limitů 

lze generovat objednávky 

se systémem 

optimalizovaným 

množstvím na nákup. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje automatické hlídání a upozornění při 

překročení limitní hranice množství materiálu a tvorbu 

objednávek využívající metody obnovování zásob 

založené na aktuálním stavu materiálu, minimálním 

množství zásob, na definované průměrné spotřebě a 

případně dodacích lhůtách dodavatelů.  

23 Podpora zákonem 

definovaného výpočtu DPH 

v dokladech tak, aby 

vzniklo automatické 

dopočítání druhé z cen (s 

DPH / bez DPH)  v 

příjmových dokladech a 

možnost nastavení 

krátícího koeficientu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje evidovat v cenách s DPH/bez DPH, přičemž 

lze nastavit automatický dopočet druhé z cen 

(například u příjmu). Skladové pohyby nesou příznak 

odpočtu DPH (bez odpočtu, krátící koeficient, plný 

odpočet) pomocí kterého dochází k přepočtu částky 

DPH, která se předává do ekonomického systému.  
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24 Podpora volby vedení 

materiálu na skladě v 

cenách s DPH / bez DPH. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Materiál 

lze vést v cenách s DPH/bez DPH, přičemž lze nastavit 

automatický dopočet druhé z cen. Možnost nastavit si 

u daného materiálu sazbu DPH, popř. osvobození od 

DPH. 

25 Podpora upozorňování na 

výraznou změnu ceny při 

nákupu materiálu (větší než 

definované procento) 

vzhledem k poslednímu 

nákupu daného materiálu 

nebo jiné kontrolní ceně 

(např. cena VZP). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

upozorňuje při nákupu materiálu na výraznou změnu 

vzhledem k poslednímu přímu nebo např. kontrolní 

ceně VZP. 

26 Na položkách skladových 

karet lze evidovat 

doplňkové informace 

(datum expirace, výrobní 

číslo, inventární číslo, 

výrobce, servisní 

organizace, …) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje na položkách skladových karet evidovat 

požadované informace (výrobní číslo, inventární číslo, 

výrobce, servisní organizace, datum expirace, datum 

výroby, záruční servis, země původu, atd.). 

27 Podpora tvorby 

standardních opravných 

dokladů – storna (zrušení 

celého dokladu), vratky 

(zrušení části dokladu) 

všech skladových dokladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

podporuje zakládání opravných dokladů (vratky, 

stornodoklady) pro všechny druhy skladových dokladů 

s vazbou na zdrojový doklad. 

28 Podpora tvorby speciálních 

opravných dokladů pro 

nastavení změny ceny v 

příjmových dokladech s 

přenesením změny ceny i 

do všech navázaných 

výdejových dokladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

podporuje zakládání speciálních dokladů (tzv. opravka) 

pro opravu ceny materiálu v příjmových dokladech. 

Změněná cena je přenesena do všech navázaných 

výdejových dokladů. 

29 Přehledy o zaúčtování 

materiálu podle různých 

kritérií pro detailní kontroly 

přenosů do účetního 

systému. Kontrola obratů 

na účtech. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje tvorbu přehledů pro detailní kontroly 

přenosů dokladů do účetního systému. K dispozici jsou 

např. kontrolní sestavy obratů na účtech a kontrolní 

sestavy přenosů do finančního deníku. 

30 Přehledy o objednaném a 

nedodaném materiálu dle 

dodavatelů. Přehled o 

materiálu nedodaném v 

termínu dle dodavatelů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje tvorbu přehledů o nevyřízených položkách 

objednávek za zvolené období a s ohledem na 

zvoleného dodavatele. Dále je možné v případě 

objednávek na materiál u každého dodavatele 

materiálu zaevidovat dodavatelskou lhůtu a následně 

vytvářet přehled o nedodaném materiálu jednotlivých 

dodavatelů nebo o zpožděných dodávkách materiálu 

dle jednotlivých dodavatelů s ohledem na zvolenou 

délku intervalu pro nedodání. Součástí řešení je i 

možnost hodnocení bonity dodavatele na základě 

kritéria hodnocení bonity a výčtem možných hodnot 
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hodnocení. Následně je možné každého dodavatele 

ohodnotit v daném kritériu a s ohledem na období. 

31 Podpora tvorby 

objednávek generováním z 

položek nevykrytých 

skladových rezervací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje řízenou tvorbu objednávek na základě 

skladových rezervací, které nemohou být vykryty 

skladovými zásobami. 

32 Řízená tvorba objednávek s 

ohledem na stavy, 

průměrnou spotřebu, 

limitní hodnoty materiálu 

na skladu – volba kritéria 

pro vyhodnocení materiálu 

vhodného k objednání 

včetně určení vhodného 

množství k objednání 

(podlimitní množství, 

průměrná spotřeba). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje tvorbu objednávek využívající metody 

obnovování zásob založené na aktuálním stavu 

materiálu, minimálním množství zásob, na definované 

průměrné spotřebě a případně dodacích lhůtách 

dodavatelů. Lze optimalizovat objednané množství na 

základě maximálního povoleného množství zásob 

materiálu.  

33 Podpora odesílání 

objednávky dodavateli 

emailem. Email obsahuje: 

- pdf s objednávkou 

- link, na jehož rozkliknutí 

dojde k potvrzení 

objednávky. V případě, že 

dodavatel nepotvrzuje 

celou objednávku, dopisuje 

rozdíl textem do 

poznámky. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje pomocí nastavení odpovídajících procesů ve 

workflow odesílání vystavených objednávek emailem 

na dodavatele včetně sestavy objednávky ve formátu 

.pdf. Na objednávce může být indikován stav např. 

„Odesláno“ (automatické odeslání objednávky na 

dodavatele systémem), „Odesláno ručně“ (objednávka 

uživatelem vytištěna a odeslána poštou). Tyto procesy 

jsou volitelně nastavitelné dle druhů objednávek, dle 

objednacích míst, dle přání zákazníka. 

Dodavateli je možné zaslat emailovou notifikaci s URL 

odkazem na publikovaný formulář, kde může pomocí 

WF potvrdit objednávku. Alternativním postupem je 

potvrzení objednávky dodavatelem  pomocí  plně 

automatizovaného zpracování příchozího emailu od 

dodavatele, který musí splňovat dohodnutá pravidla. 

Obsah akceptace je uveden v textové části emailu. 

Příchozí akceptace  je následně automaticky připojena 

k objednávce. Akceptace může být zařazena (většinou 

po úpravách typu anonymizace) do procesu 

zveřejňování na registru smluv. Systém workflow 

zajišťuje patřičné notifikace určeným osobám, které se 

účastní daného procesu.    

34 Podpora tvorby rezervací 

na materiál s možností 

hromadného zpracování – 

výdej, objednání, zamítnutí, 

záměna materiálu. Podpora 

zpracování rezervací dle 

pořadí zakládání rezervací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje zakládání rezervací materiálu s možností 

hromadného výdeje rezervovaného materiálu nebo 

v případě nevykrytých rezervací vystavením 

objednávky rezervovaného materiálu. Řešení umožňuje 

rovněž odmítnutí výdeje či nákupu rezervovaného 

materiálu, případně provádět záměnu za jiný materiál. 

V případě potřeby systém umožňuje provést i částečné 

zamítnutí či částečnou záměnu položky rezervace, a to 

v případě potřeby vydání jiného počtu kusů než je 

požadováno. Řešení podporuje chronologické 
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zpracování rezervací v pořadí, v jakém byl materiál 

nárokován. 

35 Podpora tvorby inventur – 

možnost provádění 

inventury za konkrétní 

materiálové skupiny, sklad. 

Podpora tiskových sestav 

jako podkladů při fyzické 

inventuře i dokladů o 

provedení inventury. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje pravidelné i nepravidelné provádění 

inventury jak za celý sklad tak za konkrétní materiálové 

skupiny. Řešení poskytuje tištěné podklady pro 

provádění inventury fyzického množství materiálu i 

doklady o provedení inventury. Řešení rovněž 

podporuje tvorbu pohybů a dokladů pro zaznamenání 

inventurních rozdílů. V případě inventury 

konsignačních skladů je možnost provést ocenění 

evidenčního a fyzického stavu pomocí smluvních cen 

vedených ke konkrétním materiálovým položkám. 

36 Podpora práce s 

rozšířenými typy skladů – 

konsignační sklad s 

možností provádět běžné 

skladové operace. Sklad 

materiálu konkrétního 

dodavatele, vznik na 

základě smlouvy o 

konsignaci. Fakturace až po 

výdeji materiálu. Zajištění 

automatického přenosu 

dokladů konsignačního 

skladu na nadřízený 

centrální sklad včetně jejich 

ocenění. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje práci s konsignačními sklady konkrétních 

dodavatelů, na nichž lze provádět standardní skladové 

operace. Řešení poskytuje podklady pro fakturaci na 

základě vydaného materiálu. Řešení poskytuje i 

možnost zajištění automatického přenosu dokladů 

výdejů z konsignačního skladu na nadřízený centrální 

sklad včetně jejich ocenění, a to vše na základě 

uskutečněného příjmu z konsignační objednávky na 

příslušném centrálním skladě. Řešení umožňuje tiskové 

výstupy jako podklady pro fakturaci a zároveň jako 

podklady pro dodání materiálu na konsignační sklad, 

vše na základě tiskových předloh zadavatele, tzv. 

konsignační objednávky. 

37 Podpora práce s 

rozšířenými typy skladů – 

příjmový sklad. Možnost 

vedení materiálu dočasně 

bez jeho ocenění a 

provádět nad ním běžné 

pohyby. Zajištění 

automatického přenosu 

dočasných dokladů na 

nadřízený centrální sklad 

včetně jejich ocenění. 

Možnost vedení 

dodavatelských 

konsignačních skladů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Možnost 

vedení materiálu dočasně bez jeho ocenění a provádět 

nad ním běžné pohyby lze pomocí příjmového skladu. 

Zajištění automatického přenosu dočasných dokladů 

na nadřízený centrální sklad včetně jejich ocenění. 

Možnost vedení dodavatelských konsignačních skladů 

- popsáno v bodě 36. 
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38 Podpora práce s 

rozšířenými typy skladů – 

příruční sklad. Vedení 

skladové agendy na 

menších skladech, které 

jsou závislé na skladě 

centrálním - příjem na 

sklad převodem z 

centrálního skladu. 

Podpora vedení stavu na 

skladech včetně cen. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje vedení skladové evidence na více skladech 

(centrální, příruční, konsignační, příjmový). Materiály 

jsou vedeny na skladových kartách včetně možnosti 

detailního rozčlenění podle položek materiálu. 

Součástí řešení je komplexní správa pohybů zásob 

(příjmy na sklad, výdeje ze skladu, převody mezi 

sklady, skladové rezervace), sledování hodnoty zásob a 

jejich dostupnosti. Všechny pohyby vztažené ke 

konkrétní kartě materiálu jsou z karty zobrazitelné s 

možností dohledání původu vzniku pomocí třídění a 

filtrace dle atributů pohybových dokladů. Systém 

umožňuje vedení stavu na skladech i včetně cen. 

39 Podpora vytváření různých 

přehledů o příjmech 

materiálu – objem dle 

dodavatelů, skladů, 

materiálových skupin, 

klasifikace CPV. Speciální 

přehledy o příjmech VZP 

materiálu.  CPV, VZP. 

Speciální přehled o vývoji 

ceny materiálu při nákupu 

od dodavatelů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

podporuje vytváření přehledů o příjmech materiálu - 

objem dle dodavatelů, skladů, materiálových skupin, 

klasifikace CPV. Systém umožňuje generovat sestavu o 

příjmech VZP materiálu. Systém obsahuje číselníky CPV 

a VZP. 

40 Podpora vytváření různých 

přehledů o výdejích 

materiálu – objem dle 

středisek, dle zdrojů 

financování (dotace, 

granty), skladů, 

materiálových skupin. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

podporuje vytváření přehledů o výdejích materiálu – 

přehled výdejů dle materiálu, dle středisek, dle zdrojů 

financování (dotace, granty, atd.), dle skladů, dle 

materiálových skupin. 

41 Podpora vytváření 

centrálních přehledů o 

zásobách podle 

jednotlivých druhů 

materiálu ve skladech – 

aktuální stav materiálu na 

skladě, aktuální stav dle 

materiálových skupin, 

přehled materiálu, u 

kterého za poslední dobu 

nebyl žádný obrat. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

podporuje vytváření centrálních přehledů o zásobách 

podle jednotlivých druhů materiálu ve skladech např. 

aktuální stavy materiálu na skladě (sestava Přehled 

aktuálního stavu skladů ke dni volání sestavy), aktuální 

stavy dle materiálových skupin (sestava Spotřeba po 

skupinách), přehled bezobratového materiálu (sestava 

Seznam bezobratových karet). 

42 Podpora určení 

konkrétního skladového 

materiálu, který může 

vstupovat do žádanek. 

Podpora omezení výběru 

materiálu pouze na 

materiál, který je aktuálně 

skladem / podpora 

rezervace materiálu, který 

není skladem. Možnost 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje určení materiálu, který může/nemůže 

vstupovat do žádanek. Řešení podporuje výběr 

materiálu, který je aktuálně skladem a podporuje 

rezervaci materiálu, který skladem není. Systém 

umožňuje nastavení pozitivního listu na středisko a 

tedy u skladových karet uvádět nákladová střediska, 

která mají povolení žádat daný materiál. Funkcionalitu 

negativního listu je možné zapracovat v rámci realizace 

implementace.  
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nastavení pozitivního / 

negativního listu na úrovni 

jednotlivých středisek. 

43 Podpora víceúrovňového 

schvalování (funkce pro 

vytvoření žádanky, funkce 

pro schvalování, vrácení, 

případně předání žádanky 

na sklad v podobě 

rezervace). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje vytváření žádanek na materiál formou tzv. 

nákupního košíku. Žádanky se vystavují obdobně jako 

při nakupování na internetu (snadné, jednoznačné, 

téměř bez možnosti nesprávného zadání). Celý 

žádankový proces je řízen pomocí Workflow 

nastaveného v rámci implementace dle potřeb 

organizace. Součástí workflow může být víceúrovňové 

schvalování, vrácení, případně předání žádanky na 

sklad v podobě rezervace. Žádankový systém je 

integrován na skladové hospodářství, odkud využívá 

skladové karty určené skladem k nabízení a rozdělení 

těchto karet dle skladů. Sklady je možné v nákupním 

košíku kompetenčně omezit, např. materiál ze skladu 

údržby mohou žádat pouze údržbáři. 

44 Podpora zpracování 

žádanek prostřednictvím 

skladových rezervací – 

výdej, objednání, záměna 

materiálu. Podpora zpětně 

informace s detaily o stavu 

zpracování k jednotlivým 

položkám žádanky pro 

zadavatele. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje zpracování žádanek na materiál 

prostřednictvím skladových rezervací, výdejem, 

objednáním, záměnou materiálu, příjmem 

objednaného materiálu. Řešení poskytuje zpětně 

informace žadateli s detaily o stavu zpracování k 

jednotlivým položkám žádanky.  

45 Podpora vytváření šablon 

žádanek pro usnadnění 

práce při opakovaném 

zadávání obdobných 

(periodických) žádanek. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

disponuje možností vytvářet šablony žádanek v 

nákupním košíku pro usnadnění práce při opakovaném 

zadávání obdobných (periodických) žádanek. 

46 Při příjmu možnost 

kontroly ceny oproti: 

- objednávce 

- VZP max, úhrada 

pojišťovny 

 

 

- cena posledního příjmu 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

upozorňuje při nákupu materiálu na cenový rozdíl 

vzhledem k smluvní ceně (která se přebírá do 

objednávky), ceně VZP a ceně posledního příjmu. 

Pořadí priorit lze parametricky nastavit. 

47 Možnost příjmu od 

dodavatelů přímo na 

jednotlivá oddělení - více 

příjmových skladů, 

příjmový sklad definován 

objednávkou. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje definovat více příjmových skladů, které jsou 

navázany na konkrétní centrální sklady a propojeny s 

objednávkou z konkrétního centrálního skladu. 
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48 Speciální zdravotní materiál 

(nebere se na sklad)- 

přednostní zpracování při 

příjmu. 

 

Označení materiálu jako 

"speciál" v katalogu; 

možnost vyfiltrování, který 

"speciál" je skladem a  na 

jakou žádanku, následně 

přednostní vydání tohoto 

materiálu ze skladu. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. V rámci 

řešení je umožněn speciální zrychlený pohyb přímo od 

dodavatele na oddělení tzv. příjem do spotřeby, který 

vytváří větu jak příjmovou, tak výdejovou včetně 

provazby na objednávku a fakturu. 

Volné universální atributy katalogu materiálu  je 

možné využít pro specifické označení např. "speciál". 

Tento atribut lze zobrazit na formulářích 

(generátorech), filtrovat a třídit podle něj. 

49 Vytváření karet materiálu z 

číselníku SUKL a VZP, dá se 

vyhledávat podle číselníku 

SUKL a VZP, tyto číselníky 

se musí aktualizovat. 

Možnost vytvořit novou 

kartu materiálu kopií 

stávající. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje vytváření karet materiálu podle číselníku 

VZP a vyhledávání dle tohoto číselníku. Číselník VZP 

může být automaticky aktualizován dle souboru 

uloženého v definovaném lokálním úložišti. Obdobným 

způsobem je možné rozšířit katalog materiálu o odkaz 

na číselník SUKL.  

Nová karta se dá vytvořit kopírováním existující karty, 

je ale nutné zachovat princip vazby jedné skladové 

karty na jednom skladu vůči jedné položce katalogu 

materiálu. 

50 Možnost příjmu do 

spotřeby 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. V rámci 

řešení je umožněn tzv.  příjem do spotřeby, který 

vytváří automaticky větu jak příjmovou, tak výdejovou 

včetně provazby na objednávku a fakturu. 

51 U položek se ZUM kodem 

možnost dodatečné úpravy 

ceny (bonus), komunikace 

s vykazováním 

zdrav.pojišťovnám. 

 

Hlídání bonusů 

implementovat jako report 

s možností vytváření 

dobropisů dodavatelům. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

disponuje nástroji pro definování dodatečných slev a 

bonusů na základě smluv s dodavateli nebo výrobci 

včetně možnosti importovat do systému skladové 

pohyby příjmů jiných IS (např. lékáren). Na základě 

těchto pohybů systém generuje sestavu, ve které 

vypočítává za zvolené období dodatečné slevy a 

bonusy. Interní report je možné na základě zadání 

modifikovat i jako výstupní sestavu pro dodavatele, 

která může být podkladem pro vytvoření dobropisu.   

Systém obsahuje přehled vykazovaných cen materiálů 

VZP. 

52 Napojení na IS na 

operačních sálech. 

Potvrzením operace se 

potvrzuje i seznam 

použitého materiálu, který 

se odešle do ERP. V ERP je 

možné tento seznam ručně 

doplnit a potvrdit výdej na 

operaci. Tím startují další 

dva procesy: 

- Výdej materiálu do 

spotřeby. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Po 

operaci se nahraje použitý materiál jako žádanka na 

výdej materiálu (manuálně nebo automatizovanými 

procesy integračních vazeb). Následuje automatické 

rozdělení žádanky podle skladů, ze kterých bude 

použitý materiál čerpán, automatická rezervace a 

vygenerování pohybů výdeje do spotřeby. Nad 

procesem je možné vytvořit řízený proces (Workflow) 

podle zadání.      
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- Objednávka a převod 

materiálu z konsignace. 

53 Přímé závozy materiálu na 

oddělení - možno vytvářet 

dodavatelské objednávky 

na jednotlivá nákladová 

střediska - na objednávce 

je uvedeno místo a 

kontaktní osoba s 

telefonem, kam se má 

materiál zavést 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje vytvářet dodavatelské objednávky na 

jednotlivá nákladová střediska s uvedením místa 

doručení a kontaktními údaji na osobu a telefon 

54 Sklad doprava - možnost 

evidence spotřeby 

materiálu (náhradní díly, 

olej, aj.) na konkrétní auto 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Pokud je 

v rámci pasportů majetku vedena evidence dopravních 

prostředků, je možné ve skladech definovat materiály, 

u kterých bude následně při výdeji vynuceno zadání 

SPZ konkrétního auta. Tímto lze sledovat, kolik 

materiálu bylo využito na údržbu konkrétního auta. 

55 Externí výdejky - prodej 

jiným subjektům - možnost 

nastavení marže, která 

bude automaticky 

dopočítána 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V systému možné definovat marži k materiálu pro 

konkrétní druh pohybu (tj. může být definováno více 

druhů pohybů s různou marží podle toho, komu se 

materiál prodává). Případně je možné definovat 

prodejní cenu přímo v katalogu materiálu jako pevnou 

cenu. Skladové doklady se vytváří se skladovou cenou, 

podklad fakturace pak s cenou prodejní. 

56 Sestavy (příjmy, výdeje dle 

skupin či podskupin 

materiálů, dle dodavatele, 

nákladových středisek, ve 

vztahu k limitům na 

nákladových střediskách či 

klinikách, ceny materiálů, 

úhrady VZP,  přehledy 

dokladů a účtů, stavy 

skladů, analýza skutečných 

nákupních cen, analýza 

spotřeby), možnost 

vygenerování sestav do 

excelu s hlavičkou zadání. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje vytvářet výstupní sestavy nebo přehledy 

příjmů či výdejů dle uvedené specifikace do výstupních 

formátů PDF, DOC resp XLS/CSV.     

Vstupní parametry u sestav jsou umístěny do hlaviček 

sestav.  

57 Náklady na dodání  - 

poštovné, doprava, montáž 

- rozpočet ceny do 

jednotlivých materiálů bez 

ovlivnění katalogové ceny 

materiálu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje zpracovat související náklady formou  

- rozpouštění dodatečných souvisejících nákladů do 

příjmaných materiálů bez změny katalogové ceny nebo  

- evidencí na hlavičce příjmového dokladu (bez 

rozpouštění). 

58 Rozpočtové skupiny 

materiálů dle limitů - lze 

např. označit materiál, 

který není do limitu 

započítáván 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje označení materiálu pomocí skladové 

skupiny která není přiřazena limitu, Tento materiál není 

započítáván do čerpání limitu.  
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59 Možnost evidence a hlídání 

cen materiálů z rámcových 

smluv uzavřených na 

dodávku konkrétních 

materiálů,  import položek 

ze smlouvy  s označením 

smlouvy, cenou, 

objednacím kódem atd. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidenci dodavatelských smluv. V rámci této 

evidence je k dispozici kontrolní rutina na sledování 

čerpání smluv.  

Při vystavování objednávek systém kontroluje: 

- platnost smlouvy 

- kontrolu cen položek na objednávce vůči smluvní 

ceně   

Na výstupní sestavu objednávky je možné umístit 

objednací kódy dodavatele. 

Pomocí standardních importních rutin lze na základě 

importních šablon importovat položky smluv s 

označením smlouvy, cenou a objednacím kódem 

smluvního dodavatele. 

60 Možnost implementace 

funkcí řízeného skladu: 

- Rozhraní na čtečky 

čárového kódy 

- Práce s manipulačními 

jednotkam 

- Definice procesů pro 

práci se čtečkami 

- Skladová evidence na 

úrovni přihrádekc 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek.  

Systém disponuje rozhraním pro práci se čtečkami 

čárových kódů, QR kódů a  RFID, které pracují jako 

klávesový vstup.  

Pro materiál, u kterého je potřebné sledovat výrobní 

číslo, šarži či exspiraci, se používá standardizovaný 

čárový kód GS1, pomocí kterého je možné tyto 

informace rozklíčovat načtením jednoho ČK a uložit do 

systému (při příjmu) do odpovídajících atributů nebo 

na základě nich dohledat a definovat konkrétní 

materiál (při výdeji).  

Čárový kód je tedy možné využít při příjmu, výdeji 

nebo při operativním získávání informací o materiálu.  

Datová struktura systému je připravena pro práci s 

místy uložení.  

5.       Evidence majetku Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí zajistit 

evidenci informací o 

majetku včetně souborů 

majetku, jeho zatřídění a 

definice způsobu 

odepisování. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidovat informace kvalifikační, operativní, 

účetní a daňové včetně souborů majetku a způsobu 

odepisování. 

2 Dále musí být možné 

zaznamenávat jednotlivé 

pohyby majetku s možností 

účtování dle 

definovatelných 

předkontací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Každá 

provedená změna na kartě majetku je uložena s 

uvedením původní a nové hodnoty. Pro účetní pohyby 

lze nadefinovat uživatelsky předkontaci. 

3 Možnost evidovat, změnit a 

sledovat umístění majetku 

a odpovědné osoby a 

podporovat inventarizaci 

majetku. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje změnit umístění a odpovědnou osobu na 

kartě majetku buď jednotlivě nebo hromadně. Systém 

podporuje i inventarizaci majetku a to ručně nebo 

pomocí čárových kódů. 

4 V systému musí být možné 

pro drobný majetek vést 

operativní evidenci a 

evidovat osobní ochranné 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

podporuje evidenci veškerého majetku - dlouhodobý 

hmotný a nehmotný, drobný hmotný a nehmotný, 

operativní evidenci včetně evidence osobního užívání. 



Stránka 72 z 155 

pracovní pomůcky 

v návaznosti na 

zaměstnance. 

5 Možnost evidence různých 

druhů majetku - 

dlouhodobý nehmotný 

majetek, dlouhodobý 

hmotný majetek. Evidence 

libovolného počtu karet 

majetku. Možnost začlenit 

majetek do společných 

celků. Možnost členění 

majetku dle tříd a podtříd. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

podporuje evidenci veškerého majetku - dlouhodobý 

hmotný a nehmotný, drobný hmotný a nehmotný, 

operativní evidenci včetně evidence osobního užívání s 

možností členění majetků dle tříd a podtříd a 

začleňování majetku do společných celků. Počet karet 

majetku není omezen. 

6 Integrovaný modul 

majetku do účetnictví. 

Možnost definice účetních 

předkontací pro jednotlivé 

pohyby majetku (zařazení, 

technické zhodnocení, 

odpis, vyřazení). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje definovat tzv. úččtoskupiny k jednotlivým 

třídám majetku. Účtoskupina definuje účet pořízení, 

majetkový, odpisový a oprávkový účet. 

7 Evidence základních 

informací o majetku při 

jeho nabytí jako je: zdroj 

nákupu, nákupní – 

pořizovací cena, datum 

nákupu – pořízení, výrobní 

číslo / inventární číslo, 

způsob účetního a 

daňového odepisování; 

přiřazení odpovídající 

předkontace. Možnost 

přiřadit majetek určitému 

inventárnímu úseku. 

Umožnit rozšíření o další 

doplňující údaje o majetku, 

dle kterých bude možno 

majetek i filtrovat. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidenci požadovaných základních informací 

o majetku jako je zdroj nákupu, pořizovací cena, datum 

pořízení, výrobní číslo, inventární číslo, způsob 

účetního a daňového odepisování, přiřazení 

odpovídající předkontace, inventární úsek a další. Za 

každou položku uvedenou na kartě majetku lze 

filtrovat. 

8 Uživatelsky definovatelné 

metody odpisu majetku 

pro účetní i daňové účely 

případně jiné. Možnost 

uživatelské definice 

způsobu odepisování. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje metody odepisování nastavit v souladu s 

příslušnými účetními a daňovými zákony případně 

souvisejícími předpisy. 

9 Evidence majetku dle 

jednotlivých součástí celku 

- komponentní přístup 

(definice hlavní karty 

majetku a jejích 

komponent). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Funkčnost  bude předmětem customizace a bude 

nasazena pokud analýza nasazení prokáže její 

využitelnost pro zadavatele. 
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10 Možnost zařazení majetku 

do inventárního úseku, 

určení odpovědné osoby a 

nákladového úseku. 

Vytváření převodů mezi 

úseky nebo odpovědnými 

osobami. Možnost 

evidence historie úseků a 

odpovědných osob. 

Možnost provázat 

inventární úsek na 

odpovědnou osobu. 

Možnost zobrazit majetek 

dle úseků a odpovědných 

osob. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje k jednotlivým kartám majetku přiřadit 

inventární úsek, odpovědnou osobu, umístění, 

nákladové středisko a další doplňující údaje včetně 

možnosti změny těchto údajů se zaznamenáváním 

změny inventárního úseku nebo odpovědné osoby. 

Systém také umožňuje určit odpovědnou osobu 

inventárního úseku. Pomocí filtrování, dle inventárních 

úseků, odpovědných osob ale i dalších položek, lze 

zobrazit odpovídající majetek.  

11 Možnost provádění 

hromadných změn  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje provádět hromadné změny položek na kartě 

majetku. 

12 Účtování pohybů majetku s 

atributy (např. nákladové 

středisko). Možnost 

kdykoliv spustit 

odepisování majetku bez 

nutnosti účtování. Možnost 

spustit odpisové plány. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Nákladové středisko je součástí účetního záznamu i 

pohybu. Systém umožňuje kdykoliv spustit funkci pro 

vytvoření odpisového plánu. Dále umožňuje spočítat 

předběžné odpisy, o kterých se neúčtuje. 

13 Třídění majetku dle potřeb 

organizace. Nutnost 

variability dle přání 

organizací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje třídění majetku dle potřeb organizace. 

14 Funkce sledování výdajů na 

modernizace a 

rekonstrukce, technické 

zhodnocení majetku. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Je 

umožněno sledování výdajů na modernizaci, 

rekonstrukci i technické zhodnocení majetku. 

15 Způsob sledování přírůstků 

a úbytků majetku za určité 

uživatelem definované 

období. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje sledování přírůstků a úbytků majetku 

formou výstupních sestav. 

16 Systém musí zajistit 

evidenci informací o 

majetku včetně souborů 

majetku, jeho zatřídění a 

definice způsobu 

odepisování. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidovat informace kvalifikační, operativní, 

účetní a daňové včetně souborů majetku a způsobu 

odepisování. 

17 Dále musí být možné 

zaznamenávat jednotlivé 

pohyby majetku s možností 

účtování dle 

definovatelných 

předkontací. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Každá 

provedená změna na kartě majetku je uložena s 

uvedením původní a nové hodnoty. Pro účetní pohyby 

lze nadefinovat uživatelsky předkontaci. 



Stránka 74 z 155 

18 Možnost evidovat, změnit a 

sledovat umístění majetku 

a odpovědné osoby a 

podporovat inventarizaci 

majetku. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje změnit umístění a odpovědnou osobu na 

kartě majetku buď jednotlivě nebo hromadně. Systém 

podporuje i inventarizaci majetku a to ručně nebo 

pomocí čárových kódů. 

19 V systému musí být možné 

pro drobný majetek vést 

operativní evidenci a 

evidovat osobní ochranné 

pracovní pomůcky 

v návaznosti na 

zaměstnance. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

podporuje evidenci veškerého majetku - dlouhodobý 

hmotný a nehmotný, drobný hmotný a nehmotný, 

operativní evidenci včetně evidence osobního užívání. 

20 Možnost evidence různých 

druhů majetku - 

dlouhodobý nehmotný 

majetek, dlouhodobý 

hmotný majetek. Evidence 

libovolného počtu karet 

majetku. Možnost začlenit 

majetek do společných 

celků. Možnost členění 

majetku dle tříd a podtříd. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

podporuje evidenci veškerého majetku - dlouhodobý 

hmotný a nehmotný, drobný hmotný a nehmotný, 

operativní evidenci včetně evidence osobního užívání. 

Počet karet majetku není omezen. 

21 Integrovaný modul 

majetku do účetnictví. 

Možnost definice účetních 

předkontací pro jednotlivé 

pohyby majetku (zařazení, 

technické zhodnocení, 

odpis, vyřazení). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje definovat tzv. úččtoskupiny k jednotlivým 

třídám majetku. Účtoskupina definuje účet pořízení, 

majetkový, odpisový a oprávkový účet. 

22 Evidence základních 

informací o majetku při 

jeho nabytí jako je: zdroj 

nákupu, nákupní – 

pořizovací cena, datum 

nákupu – pořízení, výrobní 

číslo / inventární číslo, 

způsob účetního a 

daňového odepisování; 

přiřazení odpovídající 

předkontace. Možnost 

přiřadit majetek určitému 

inventárnímu úseku. 

Umožnit rozšíření o další 

doplňující údaje o majetku, 

dle kterých bude možno 

majetek i filtrovat. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidenci požadovaných základních informací 

o majetku jako je zdroj nákupu, pořizovací cena, datum 

pořízení, výrobní číslo, inventární číslo, způsob 

účetního a daňového odepisování, přiřazení 

odpovídající předkontace, inventární úsek a další. Za 

každou položku uvedenou na kartě majetku lze 

filtrovat. 

23 Uživatelsky definovatelné 

metody odpisu majetku 

pro účetní i daňové účely 

případně jiné. Možnost 

uživatelské definice 

způsobu odepisování. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Metody 

odepisování lze nastavit v souladu s příslušnými 

účetními a daňovými zákony případně souvisejícími 

předpisy. 
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6.       Doprava Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí podporovat 

vedení evidence vozidel a 

řidičů, přiřadit k nim další 

informace a zaznamenávat 

údržbu vozidel. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Komplexní správa evidence, sledování a údržby 

vozidel. 

2 Možnost evidence 

soukromých a služebních 

jízd v knize jízd vozidla se 

zaznamenáním řidiče a 

možností zadání čerpání 

PHM a dalších nákladů na 

provoz vozidla. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje evidenci soukromých a služebních 

jízd v knize jízd vozidla se zaznamenáním řidiče a 

možností zadání čerpání PHM a dalších nákladů na 

provoz vozidla. 

3 Zajištění zpracování 

tuzemských i zahraničních 

cestovních příkazů, včetně 

schvalovacího workflow, 

výpočtu případně zadání 

dalších nákladů, jejich 

zaúčtování s využitím 

předkontací a proplacení. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje evidenci soukromých a služebních 

jízd v knize jízd vozidla se zaznamenáním řidiče a 

možností zadání čerpání PHM a dalších nákladů na 

provoz vozidla. 

4 Možnost definovat pro 

jednotlivá vozidla kartu 

s uvedením specifikace 

vozidla včetně údajů pro 

sestavení přiznání k silniční 

dani. Vozidla lze sdružovat 

do skupin, případně kartu 

vozidla propojit s evidencí 

majetku.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Pro jednotlivá vozidla v evidenci je možné kromě 

technických údajů (registrační značka, typ, objem, 

spotřeba, náprav, rychlosti…) sledovat také související 

provozní náklady spojené se servisem a údržbou. 

Evidenci silničních vozidel je možné napojit na evidenci 

majetku a zachovat tak princip QI, kdy jeden záznam je 

v systému evidován pouze jednou a jednotlivé moduly 

pouze doplňují potřebné atributy pro vlastní 

funkcionalitu. Evidence vozidel je také napojena na 

zpracování silniční daně v modulu Finance. 

5 Možnost evidovat řidiče a 

informace o jejich 

kvalifikaci včetně platnosti. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje evidovat řidiče a informace o jejich 

kvalifikaci včetně platnosti. Pro tuto evidenci se využívá 

oblast personalistiky - evidence charakteristik a jejich 

časové platnosti. Tuto evidenci lze dále rozšířit i o 

evidenci konkrétních školení a kurzů, které souvisejí s 

platností charakteristiky řidiče. 

6 Možnost sledovat údržbu 

vozidel s uvedením data 

provedení případně 

platnosti (např. pro STK), 

evidovat platební karty, 

pojištění, opravy a další 

informace o vozidle. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje evidovat řidiče a informace o jejich 

kvalifikaci včetně platnosti. Pro tuto evidenci se využívá 

oblast personalistiky - evidence charakteristik a jejich 

časové platnosti. Tuto evidenci lze dále rozšířit i o 

evidenci konkrétních školení a kurzů, které souvisejí s 

platností charakteristiky řidiče. 

7 Evidence a vyhodnocení 

požadavků na dopravu, 

zobrazení kapacitního 

vytížení vozidel a řidičů, 

evidence příkazů na 

dopravu a zaznamenání 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Požadavky na dopravu jsou realizovány objednávkami, 

zobrazení kapacitního vytížení vozidel lze sledovat v 

rámci plánovacího kalendáře, evidence příkazů na 

dopravu je řešena částí aplikace s názvem cestovní 

příkazy a skutečnost je sledována v rámci záznamů o 

provozu. 
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skutečně provedené 

dopravy.  

8 Vedení knihy jízd pro 

evidenci soukromých a 

služebních jízd konkrétního 

vozidla za dané období a 

řidiče. V návaznosti na 

knihu jízd možnost 

evidovat odběr pohonných 

hmot (jejich množství a 

cenu) a ostatní náklady 

spojené s provozem 

vozidla. Možnost využití 

platebních karet (zejména 

CCS). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje vedení knihy jízd pro evidenci 

soukromých a služebních jízd konkrétního vozidla za 

dané období a řidiče. V návaznosti na knihu jízd 

systém umožňuje evidovat odběr pohonných hmot 

(jejich množství a cenu) a ostatní náklady spojené 

s provozem vozidla. Systém umožňuje využití 

platebních karet CCS. 

9 Možnost pořizování, 

zpracování a tisku 

cestovních příkazů pro 

evidenci plánované a 

uskutečněné pracovní 

tuzemské nebo zahraniční 

cesty zaměstnance. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

IS QI zajišťuje evidenci služebních cest (tuzemských a 

zahraničních) s možností plánování účasti osob na 

služební cestě a zadání rámce služební cesty (čas od, 

do, předpokládaný dopravní prostředek). Dále zajišťuje 

evidenci účastníků služební cesty s vazbou na pracovně 

právní vztah u zaměstnanců (následně případně i s 

vazbou na aktivitu účastníků) a také evidenci 

spolucestujících osob. Umožňuje tvořit cestovní příkazy 

pro všechny zúčastněné osoby včetně přiznání záloh. 

IS QI zajišťuje tvorbu cestovních výkazů ke služební 

cestě s možností načtení rozpisu průběhu z cestovního 

příkazu. Jsou sledovány všechny související náklady i 

stravné. Cestovní výkaz je uzavírán vyúčtováním a 

schválením, kdy může dojít k ručním korekcím. Na 

základě vyúčtování vzniká ostatní závazek. 

10 Možnost uhradit 

zaměstnanci cestovné 

bankou nebo pokladnou.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje uhradit vytvořený ostatní závazek 

zaměstnanci libovolnou metodou, obvykle bankou - 

příkazem k úhradě nebo hotovostně přes pokladnu. 

11 Workflow objednání, 

schválení přepravy až po 

fakturaci 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Obdoba standardního procesu tvorby a procesu 

workflow. 

12 ADR přeprava (infekční 

materiály) - odesílání 

hlášení do ISPOP 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

V rámci modulu Prodej a nákup / Odpady Uživatel má 

uživatel k dispozici formuláře "Tvorba hlášení o 

přepravě nebezpečného odpadu" a "Seznam hlášení o 

přepravě nebezpečného odpadu", ze kterých lze 

spouštět jednotlivé webové služby, které komunikují s 

modulem SEPNO 

13 Provázanost na sledovací 

systém - kilometrovník.a 

dispečerský systém 

(zpracovává žádanku a 

vrací údaje k vyúčtování) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Komplexní správa evidence, sledování a údržby 

vozidel. 
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8.  WorkFlow Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí umožnit 

definovat WorkFlow 

v přehledné formě, 

uživatelsky nastavitelné 

podle procesů organizace. 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Jednotlivé procesy mohou být definovány ve 

WorkFlow definici v přehledné grafické formě a tímto 

jsou implementačně nastavitelné, tzn. že je uchazeč 

může nastavit podle zvyklostí organizace bez 

programových úprav. Definiční část WorkFlow 

obsahuje přehledné grafické rozhraní pro nastavení 

jednotlivých kroků a popisu požadované funkčnosti.  

2 Je požadována jednotná 

parametrizace 

schvalovacích procesů. 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Workflow 

umožňuje nastavit jednotné schvalovací procesy pro 

různé druhy žádanek. 

3 Možnost nastavení 

oprávnění ke schvalování 

přes skupiny uživatelů. 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Worflow 

pracuje a řídí schvalovací proces na základě 

přidělených uživatelských rolí, které jsou přiděleny 

uživatelům a tímto jsou vymezeny skupiny uživatelů. 

4 Možnost definice zástupu 

za uživatele bez nutnosti 

redefinovat schvalovací 

proces  

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Jakékoliv 

role včetně kompetencí je možné přidělit dočasně 

zastupujícím uživatelům. Workflow umožňuje 

monitoring procesu s dohledatelností, kdo akci 

provedl. 

5 Možnost nastavit 

schvalovací proces jako 

paralelní, sériový nebo 

kombinovaný. 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Workflow 

ze své podstaty umožňuje sériové procesy, nicméně 

umožňuje i podporu paralelních procesů avšak vždy s 

jednotnou indikací stavu dokladu, např. ve schvalování. 

Sériový a paralelní průchod je možné kombinovat. 

6 Schvalovací proces může 

být podmíněný libovolným 

polem schvalovaného 

záznamu (např. u 

objednávky: cenou, 

nákladovým střediskem) 

případně složitější 

podmínkou (např. kontrola 

ceny objednávky proti 

rozpočtu). 

Vlastnost 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje podmínit schvalovací proces dle libovolného 

atributu záznamu a řídit tak např. výběr schvalovatele 

(např. různé role mohou schvalovat různé výše cen – 

vedoucí do 10.000, náměstek do 100.000, ředitel nad 

100.000) či druhu objednávky (různé role mohou 

schvalovat různé druhy objednávek – IT objednávky 

náměstek IT, MTZ objednávky ekonomický náměstek, 

ZT objednávky technický náměstek, atd.) případně řídit 

proces dle složitějších podmínek.   

7 Ke schvalovanému 

záznamu možnost 

připojení odkazů na 

související dokumenty 

(HTML, PDF, XLS). 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. K 

záznamům lze evidovat související dokumentaci v 

uvedených formátech včetně ukládání dokumentů do 

centrální databáze a umožnit k nim řízený přístup. Pro 

snazší orientaci a vyhledávání lze dokumenty 

kategorizovat podle obsahu s uvedením doplňujících 

informací o dokumentu. K dokumentům lze 

přistupovat jak z konkrétního záznamu, tak z centrální 

evidence dokumentů. Dalším způsobem je  připojení 

dokumentace prostřednictvím URL odkazů na sdílená 

úložiště.  
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8 Možnost upozorňování e-

mailem. 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Upozorňování (notifikace) na události hraje při řízení 

procesů významnou roli. Typickými událostmi jsou 

např. potřeba schválení vystaveného dokladu, žádosti 

nebo objednávky, upozornění na nový komentář, 

překročení rozpočtu, opoždění provedení činnosti atd. 

Řešení podporuje několik způsobů upozorňování např. 

odesláním notifikačních e-mailových zpráv či 

odesíláním sms zpráv určeným adresátům. Notifikace 

obsahují odkaz na notifikovaný objekt, který lze 

bezprostředně načíst. Řešení podporuje tvorbu e-

mailových šablon. Obsah e-mailů je možné definovat 

prostým textem, nebo využít HTML formátování. V 

rámci e-mailu je možné dynamicky doplňovat obsah e-

mailu informacemi z atributů entit (např. požadavků). 

Definiční část notifikací umožňuje dále definovat 

rozsah jejích adresátů. Je možné zadat přímou e-

mailovou adresu, dotahovat adresu z atributů záznamů 

i přes vazby z jiných záznamů. Jako adresáty je možné 

definovat členy pracovních skupin, rolí, konkrétní 

účastníky Workflow nebo i např. všechny uživatele, 

kteří mají kompetenci záznam vidět.  

9 Schvalování záznamů 

v prostředí ERP systému. 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nástroje pro definování procesů Workflow umožňují 

schvalování implementačně definovaných záznamů   

10 Možnost  víceúrovňového 

schvalování 

Vlastnost 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Celý 

žádankový proces je řízen pomocí WorkFlow 

nastaveného v rámci implementace dle potřeb 

organizace. Součástí workflow může být víceúrovňové 

schvalování před samotným odesláním k řešení. 

11 Skener a OCR sw pro 

zpracování vstupních 

dokumentů 

Vlastnost 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Funkčnost OCR bude předmětem customizace a bude 

nasazena pokud analýza nasazení prokáže její 

využitelnost pro zadavatele. 

 

 

 

 

9. Správa a údržba budov Požadavek Splňuje Popis 

1 Řešení poskytne nástroje 

pro popis prostorové 

evidence nemovitého 

majetku zadavatele, které 

zajistí správu hierarchicky 

organizované struktury, 

založené na členění do 

areálů, budov, podlaží a 

místností. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

obsahuje nástroje pro vedení prostorové evidence 

nemovitého majetku zadavatele. Prostorové objekty je 

možné evidovat do hierarchicky organizované 

struktury s využitím navigačního stromu (Areál-

>Budova->Podlaží->Místnost). Hierarchie lze 

přizpůsobovat specifickému prostorovému členění 

každé nemovitosti. 
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2 Řešení umožní podporu 

pro sjednocení a 

automatizované přiřazení 

jednoznačné identifikace 

(kódování) pro každou 

lokalitu, budovu, podlaží a 

místnost podle zvolené 

metodiky. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Prostorové objekty lze kódovat manuálně s kontrolou 

na duplicitu zadaných kódů nebo lze využít 

funkcionalitu automatického generování kódů podle 

definovaných pravidel. Každý typ prostorového 

objektu (budova, podlaží, místnost) může mít vlastní 

strukturu kódování. 

3 Řešení umožní evidenci 

zaměstnanců v závislosti na 

vztahu k prostorovým 

objektům (správců, 

uživatelů). Vazba na 

centrální číselník 

zaměstnanců. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje vést evidenci zaměstnanců včetně umístění 

jeho pracoviště a definice profese. Následně je možné 

z prostorového objektu sledovat seznam pracovníků 

přiřazených ke konkrétní ploše.     

4 Řešení umožní evidenci 

elektronické dokumentace 

včetně fotografií 

souvisejících s 

nemovitostmi. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Ke každé 

nemovitosti v katalogu lze evidovat související 

dokumentaci včetně ukládání dokumentů do centrální 

databáze a umožnit k nim řízený přístup. Pro snazší 

orientaci a vyhledávání lze dokumenty kategorizovat 

podle obsahu s uvedením doplňujících informací o 

dokumentu. K dokumentům lze přistupovat jak 

z katalogu nemovitostí, tak z centrální evidence 

dokumentů. 

5 Řešení umožní vedení 

provozní knihy k 

prostorovým objektům se 

zápisy o údržbě, kontrolách 

a opravách. Možnost 

automatického i ručního 

zápisu do provozní knihy. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Ke 

každému prostorovému objektu je umožněno vést 

jeho provozní knihu včetně možnosti automatických 

(při provedení opakované činnosti, při realizaci 

zakázky, atd.) či ručních zápisů. 

6 Řešení umožní centrálně 

definovat a spravovat 

potřebné pasportní údaje 

(včetně zadání měrných 

jednotek, datového 

formátu hodnoty, příp. 

výčtu přípustných hodnot) 

k prostorovým objektům s 

možností rozšiřování a 

redukce množství těchto 

údajů na implementační 

bázi, tj. bez nutnosti 

programových úprav. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Pro každý 

sledovaný pasportní údaj lze volně nadefinovat 

potřebné charakteristiky. Při zadávání skutečných 

hodnot je kontrolováno, zda jsou požadované 

charakteristiky dodrženy. Tím jsou výrazně omezeny 

možnosti chybného zadání hodnoty pasportního údaje 

uživatelem. Množinu lze v průběhu nasazení systému 

řízeným způsobem rozšiřovat. Nově definované 

parametry se flexibilně připojí na prostorové objekty -  

není třeba provádět programové úpravy. 

7 Řešení umožní definovat 

disjunktní množiny 

pasportních údajů v 

závislosti na typech 

prostorových objektů 

(např. jiná množina 

pasportních údajů k 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Pro každý 

typ prostorového objektu lze volitelně nadefinovat 

množinu pasportních údajů (jinou množinu pro 

budovu, jinou množinu pro podlaží, atd.).  
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budově, jiná množina k 

místnosti). 

8 Řešení bude podporovat 

provádění on-line 

kumulace hodnot 

vybraných parametrů z 

koncových uzlů na 

vrcholové v souladu s 

prostorovou hierarchií 

případně provádění 

rozpadu hodnot vybraných 

parametrů z vrcholových 

uzlů na koncové podle 

uspořádání prostorové 

hierarchie a koeficientů 

rozpadu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. U 

vybraných pasportních údajů lze nadefinovat 

provádění kumulace jejich hodnot z koncových uzlů 

směrem nahoru při respektování prostorové hierarchie 

pomocí nástroje Funkce. Na vrcholových uzlech jsou 

potom vygenerovány tytéž pasportní údaje obsahující 

součtové hodnoty z údajů na nižších úrovních. Systém 

umožňuje uživateli snadné rozlišení původu hodnoty 

(zdrojová, kumulovaná).  

9 Řešení bude podporovat 

evidenci stavebně-

technických prvků (dveře, 

okna, fasády, klempířské 

prvky, dlažby,…) 

prostorových objektů 

včetně jejich historie 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Využitím 

evidence parametrů k prostorovým objektům, je 

možné vést evidenci stavebně -technických prvků jako 

jsou např. dveře, okna, fasády, klempířské prvky, 

dlažby, atd. včetně uvedení hodnoty v aktuálním 

období a zaznamenání historie hodnot daných 

parametrů. 

10 Řešení umožní kategorizaci 

stavebně-technických 

prvků na základě centrálně 

spravovaného registru typů 

stavebně-konstrukčních 

prvků, možnost rozlišovat 

skupinové a individuální 

stavební konstrukční prvky 

a sledovat životnost prvků 

a datum obnovy. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje nastavení hierarchické typizace stavebně-

technických prvků. Řešení obsahuje přehledový 

formulář Typy konstrukčních prvků, z kterého je možné 

zobrazovat v hierarchické struktuře jednotlivé typy 

včetně konkrétních prvků k tomuto typu přidělených. 

Systém umožňuje rozlišování skupinových a 

individuálních stavebních konstrukčních prvků na 

základě typizace. U konstrukčních prvků je možné 

sledovat jejich délku životnosti včetně termínů obnovy 

a prodloužení cyklu obnovy. 

11 Řešení umožní sledování 

záruční doby stavebně 

technických prvků s 

podporou grafické 

vizualizace zařízení v 

záruční době pro 

rozhodování o jeho servisu 

a opravách. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje na kartě stavebně-technického prvku vést 

evidenci záruční doby. Údaj záruky je možné sledovat 

jak z pohledu datumové značky, tak i barevné 

signalizace při blížícím se konci záruky a při ukončené 

záruční době.  
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12 Řešení umožní evidenci a 

kategorizaci technických 

zařízení založenou na 

základě centrálně 

spravovaného registru typů 

technických zařízení. 

Možnost sledování 

životnosti zařízení, příp. 

dalších údajů jako je 

výrobce, dodavatel, servisní 

organizace. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje nastavení hierarchické typizace technických 

zařízení. Řešení obsahuje přehledový formulář Typy 

technologických zařízení, ze kterého je možné 

zobrazovat v hierarchické struktuře jednotlivé typy 

včetně konkrétních zařízení k tomuto typu přidělených. 

U zařízení je umožněno sledovat řadu údajů: datum 

použitelnosti, zařazení do majetku, vyřazení z majetku, 

datum instalace, atd. Na kartě zařízení je možné uvést 

výrobce, dodavatele a servisní organizaci.  

13 Řešení umožní tisk štítků 

čárových kódů s 

evidenčními údaji o 

technickém zařízení. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek.  

Řešení umožňuje tisk čárových kódů technických 

zařízení s evidenčními údaji o zařízení. Při tisku 

čárového kódu je možné označit zařízení časovou 

značkou s informací, že čárový kód pro zařízení byl již 

jednou vytištěn. Součástí nabízeného řešení je i tisk 

čárového kódu místnosti. Tisk štítků je umožněn z 

konkrétního zařízení, či hromadně z přehledu všech 

zařízení. 

14 Řešení umožní automatické 

sledování termínů 

periodických činností, 

barevnou signalizaci 

blížících se či prošlých 

termínů a odesílání e-

mailových avíz správcům 

technologických zařízení 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje automatické sledování a to nastavením 

barevné vizualizace blížících se či prošlých 

(neprovedených) termínů (zelená – OK, žlutá – blíží se 

termín projití, červená – prošlá) periodických činností, 

odesílání e-mailových avíz správcům objektů či 

správcům druhů opakovaných činností, jak na 

procházející, tak prošlé periodické činnosti. 

15 Řešení umožní dokladovat 

provedení periodických 

činností a bude poskytovat 

centrální úložiště pro 

revizní zprávy a 

dokumentaci o výsledcích 

realizace periodických 

činností u technických 

zařízení 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje připojit elektronické verze výstupních 

dokumentů pořízených při realizaci opakovaných 

činností k opakované činnosti resp. k technickému 

zařízení. Všechny takto elektronicky připojené 

dokumenty je možné sledovat a zobrazovat 

z odpovídajících přehledových formulářů včetně 

možnosti filtrace např. dle připojeného zařízení, druhu 

dokumentu, data založení, atd. 

16 Řešení umožní evidenci a 

správu výkresové 

dokumentace nemovitostí 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje evidenci a správu výkresové dokumentace 

nemovitostí. 

17 Součástí řešení bude 

integrovaný prohlížeč pro 

zobrazování digitalizované 

stavební a výkresové 

dokumentace s 

jednoznačnou identifikací 

objektů (zařízení, 

pracovníků) na plochách 

včetně jejich prostorových 

souvislostí. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

obsahuje nástroj pro grafickou prezentaci dat, které 

umožňuje prohlížení objektů pasportizace (ZP, zařízení, 

pracovník, atd.) na zdigitalizovaných plochách 
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18 Řešení bude využívat 

barevné palety obarvování 

ploch pro 

zobrazení/vyhledávání ve 

výkresové dokumentaci dle 

uživatelsky definovaných 

výběrových kritérií 

(organizační úseky, typ a 

účel plochy,…). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje v Grafické prezentaci dat použít obarvení 

vybraného rozsahu ploch. Obarvení je na základě 

výběrových kritérií např. organizační úseky, typy a 

účely ploch, atd. kdy je možné každé hodnotě 

výběrového kritéria přiřadit barvu z palety barev. 

19 Řešení umožní tisk 

výkresové dokumentace 

vybraným uživatelům 

přímo v nativním prostředí 

aplikace v režimu výřez 

nebo celý výkres. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Uživatelům s oprávněním tisku v grafické prezentaci 

dat je umožněn tisk výkresové dokumentace přímo 

nad vybranými daty (celý výkres, vybraný úsek). 

20 Nástroj pro úpravu 

grafických dat bude 

obsahovat prostředky pro 

vytváření a aktualizaci 

grafických prvků pro 

zachycení reálných 

prostorových a technických 

objektů, a to zejména: 

• Bod, úsečka, kružnice, 

kruhový oblouk 

• Lomená čára, 

mnohoúhelník, 

pravoúhelník 

• Text, symbol, ikona 

• Hladká křivka 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje pořízení, správu a manipulaci s vektorovými 

objekty, práci s mapami a plány v různých měřítcích. 

Pružné filtrování grafických objektů a široké možnosti 

způsobu jejich výběru. Vytváření a editaci vektorových 

grafických prvků pro zakreslení objektů reálného světa.  

21 Řešení umožní přesnou 

pasportizační specifikaci 

prvků požární bezpečnosti 

a možnost zobrazení jejich 

umístění na výkresech 

stavebních objektů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje zakládání karet pro prvky požární 

bezpečnosti včetně uvedení jejich pasportních údajů 

jako např. umístění v prostorových objektech, 

hierarchické typizace, přiřazení k NS, Inventárnímu 

úseku, organizačnímu útvaru, atd. Pokud je prvek 

bezpečnosti přiřazen ke konkrétnímu prostorovému 

objektu, který je zdigitalizován je umožněno jeho 

zobrazení na výkresu. 

22 Řešení umožní evidovat 

požární úseky, smyčky EPS 

a bezpečnostní postupy 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje evidenci jak požárních úseků, smyček EPS, 

tak bezpečnostních postupů. Součástí evidence 

bezpečnostního postupu je i definice potřebných 

zdrojů (materiál, externí služba, práce, technické 

zdroje, úkoly) včetně odhadu náročnosti v hodinách a 

Kč. 

23 Řešení umožní evidenci 

provedených revizí a 

kontrol prvků bezpečnosti 

včetně systému sledování 

lhůt revizí a kontrol. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Ke kartě 

bezpečnostního prvku je možné zaevidovat i jeho 

pravidelné revize a kontroly včetně lhůt, které k prvku 

je potřeba sledovat. Systém obsahuje nástroje pro 

sledování a upozorňování na tyto lhůty (barevné 

vizualizace, emailové upozornění, atd.). Při potvrzení 
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provedení revize či kontroly dochází k zápisu výsledku 

do provozní knihy bezpečnostního prvku včetně 

možnosti připojení dokumentace v elektronické 

podobě (protokol, revizní zpráva, plán rozmístění 

prvku). 

24 Řešení umožní definovat 

plány opakovaných kontrol 

provozuschopnosti 

požárně-bezpečnostních 

zařízení a jejich revizí 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje pomocí definic pravidelných opakovaných 

činností k bezpečnostním prvkům sestavit plán kontrol 

požárně-bezpečnostních zařízení. Systém umožňuje 

tisk či jednoduchý export tohoto plánu.  

25 Řešení umožní automatické 

generování souboru 

(schématu) obnovy 

stavebně-konstrukčních 

prvků a jejich množství 

vycházející z celkové 

pořizovací ceny objektu 

nebo na základě zadání 

základních technicko-

provozních údajů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

na základě parametrů (cena objektu, rok pořízení, 

sklon střechy, výška, šířka, délka objektu, atd.) stavby a 

konstrukčních prvků připadajících na tento typ stavby 

umožňuje automaticky vytvořit rozpis obnovy prvků 

včetně nákladů vynaložených na obnovu. 

26 Žádanky na opravu a jejich 

schvalování ve workflow. 

Možnost ze žádanky 

generovat objednávku na 

externí služby a skladovou 

výdejku. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje vytvářet žádanky na opravy včetně jejich 

schvalování prostřednictvím workflow. Ze žádanky je 

možné generovat objednávku na externí služby, nebo 

skladovou výdejku.  

10. Systém na řízení projektů Požadavek Splňuje Popis 

1 Systém musí umožnit 

vytvářet strukturu projektu 

na úrovni projekt, etapa, 

úkol, pod-úkol bez 

omezení množství 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

nástroj mind map - vizuální mapa celého projektu 

umožní vytvářet libovolně rozsáhlou strukturu projektu 

2 Identifikátorem projektu by 

měl být nejen název, ale 

také kód projektu. Ke 

každému projektu umožnit 

přiřadit odpovědnou 

osobu za projekt a 

projektový tým 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Identifikátorem projektu může být jak název tak kód 

projektu. Nastavení projektu umožní přiřadit projektu 

odpovědnou osobu i projektový tým. 

3 Možnost nastavit termín 

dokončení projektu včetně 

nastavení úkolů od-do, 

termíny milníků odvozovat 

automaticky od termínů 

zadaných úkolů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Termín dokončení projektu je možné nastavit v 

masterplánu projektu. Systém umožňuje nastavit 

termíny úkolů od do a odvozovat termíny milníků 

4 Umožnit projekt vizuálně 

plánovat ve více 

propojených pohledech. 

Propojených znamená, že 

veškeré změny provedené 

v jednom pohledu se ihned 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Synchronizované zobrazení u vizuální mapa projektu, 

časová osa projektu, dlouhodový plán projektu 
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projeví i ve druhém 

pohledu 

5 Vizuální plánování rozsahu 

projektu. Projekt musí být 

možné vizuálně rozdělit na 

jednotlivé etapy a do 

těchto etap následně 

vkládat jednotlivé úkoly 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Umožňuje vizuální mapa projektu, časová osa projektu, 

dlouhodový plán projektu 

6 Vizuální zobrazení musí být 

možné přibližovat a 

vzdalovat, aby mohl 

uživatel přejít od detailu po 

celkový přehled nad 

projektem 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Umožněno funkcí zoom 

7 Jednotlivé úkoly(podúkoly) 

musí být na první pohled 

jednoznačně odlišené 

názvem, odpovědnou 

osobou a stavem 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Podúkoly lze přiřadit nezávisle odpovědné osobě, 

měnit stav, i popis 

8 V rámci vizuálního 

zobrazení projektu musí 

systém umožnit vytvářet 

návaznosti jednotlivých 

úkolů v rámci jednotlivých 

etap. Tyto návaznosti bude 

možné vytvářet i mazat a 

automaticky se budou 

přenášet do zobrazení 

projektu v čase. Vytváření 

těchto vazeb musí probíhat 

jednoduše a intuitivně 

pomocí propojení 

jednotlivých úkolů tažením 

myši. Vazby vytvářené 

zadáváním hodnot to 

formulářů nebudou 

akceptovány z 

uživatelského hlediska.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Časová osa umožňuje vytvářet vizuálně návaznosti 

úkolů. 

9 Ve vizuálním zobrazení 

musí být na první pohled 

patrné stavy úkolů a to 

barevně odlišené. Stejně 

tak musí být úkoly odlišeny 

i ve zobrazení projektu v 

čase a také v přehledu 

úkolů jednotlivých 

uživatelů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Barvy je možné odlišit ve vizuální mapa projektu, 

časová osa projektu, task list 
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10 Vizuální plánování musí 

umožňovat interaktivní 

práci s projektem. Tzn. 

Přesouvání jednotlivých 

etap mezi sebou, 

přesouvání úkolů mezi 

etapami, libovolné řazení 

úkolů v rámci etap, 

vytváření a mazání vazeb 

mezi úkoly, to vše 

jednoduchým přetažením 

myší tzv. drag and drop 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

vizuální mapa projektu, časová osa projektu - operace 

s objekty pomocí myši 

11 Vedle zobrazení projektu 

na obrazovce musí systém 

umožňovat zobrazení 

projektu v časové ose 

včetně etap a souvisejících 

úkolů. Na této časové ose 

musí také úkoly odlišeny 

barevně dle stavu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

časová osa projektu - operace s objekty pomocí myši 

12 Zobrazení etapy na časové 

ose musí obsahovat také 

ukazatel procentního 

plnění úkolů v rámci dané 

etapy.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

ukazatel plnění etapy je dostupný na kartě s detailem 

etapy projektu 

13 Všechny úkoly, které 

nebudou k aktuálnímu 

datu označeny jako 

dokončené musí mít 

indikovánu značku, že jsou 

po termínu 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nad stavem úkolu je možné vytvořit filtr 

14 Přesouvání jednotlivých 

úkolů v čase musí probíhat 

jednoduchým přetažením 

myši "drag and drop" 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

časová osa projektu - operace s objekty pomocí myši 

15 Návaznosti úkolů 

vytvořené ve vizuálním 

zobrazení projektu musí 

být zobrazeny také na 

časové ose, aby bylo 

jednoznačně patrné pořadí 

ve kterém je nutné 

jednotlivé úkoly plnit. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

časová osa projektu - operace s objekty pomocí myši 

16 Jednotlivé etapy a jejich 

úkoly se mohou řadit pod 

sebe, pokud se však 

termíny jednotlivých úkolů 

v etapách nepřekrývají 

zařadí se etapy za sebe na 

časovou osu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

časová osa projektu - perspektiva zobrazení v čase 
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17 Systém umožní vkládání 

příloh a přístup ke všem 

přílohám projektu 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu a práce s přílohami 

18 Úkoly a pod-úkoly budou 

zobrazeny společně na 

kartě/ploše 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu 

19 Tato karta musí být 

přístupná ze všech 

zobrazení projektu klikem 

na vybraný úkol 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu je přístupná ze všech zobrazní 

projektu 

20 Úkol bude možné 

nastavovat s časovou 

náročností od-do. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu - parametry úkolu 

21 Časovou náročnost úkolu 

od do bude možné měnit 

natažením úkolu na časové 

ose, současně systém 

umožní úkol na časové ose 

také přesunou v čase, to 

vše systémem "drag and 

drop" 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

časová osa projektu - operace s objekty pomocí myši 

22 Možnost přiřazovat k 

úkolům jednu odpovědnou 

osobu a také spolupracující 

uživatele. Zadat název 

úkolu, popis, označit úkol 

jako oblíbený a možnost 

přiřazovat k úkolu přílohy. 

Označením zařadit úkol do 

zvláštního seznamu 

oblíbených. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu - parametry úkolu 

23 Možnost vytvářet pod-

úkoly k jednotlivým 

úkolům na projektech. Tyto 

podúkoly zobrazit na 

detailu úkolu. Možnost 

přiřazovat odpovědnou 

osobu k pod-úkolu. 

Odpovědnou osobu k pod-

úkolu vybírat ze seznamu 

spolupracujících uživatelů 

na úkolu.  

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu - parametry úkolu 

24 Na detailu úkolu mít k 

dispozici seznam pod-

úkolů. Nad tímto seznamen 

zobrazit procentuelně 

vyjádřené množství 

splněných pod-úkolů. 

Plnění počítat poměrovně z 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu - parametry úkolu 
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celkového počtu pod-

úkolů. 

25 Možnost přiřazovat 

jednotlivé stavy úkolů. K 

úkolu mít možnost přiřadit 

4 stavy. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

vlastní atributy k úkolu - definovatelné pro každý 

projekt individuálně 

26 odstraněno Implementace     

27 Možnost komunikace k 

úkolu formou komentářů. 

Možnost reagovat na tyto 

komentáře. Umožnit ke 

komentářům přikládat také 

přílohy. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu - diskuze k úkolu 

28 Každý uživatel musí mít 

svůj přehled úkolů 

dostupný na jednom místě, 

aby okamžitě viděl svoje 

úkoly napříč všemy 

projekty. Přehled úkolů pro 

jednotlivé uživatele 

zobrazit na časové ose s 

možností změny termínu 

jednotlivých úkolů pomocí 

funkce drag and drop 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

část aplikace - moje úkoly 

29 Na časové ose uživatele 

indikovat aktuální den, 

Odlišit zobrazení 

víkendových dní 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

část aplikace - moje úkoly 

30 Umožnit v řádkovém 

seznamu tzv."to-do listu" 

filtrovat úkoly, dle 

parametrů oblíbené/po 

termínu. Zobrazit také 

úkoly s podúkolem 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

task list - vlastní atributy k úkolu 

31 Mimo úkoly na projektu 

umožnit vytvářet soukromé 

úkoly obsahující název, 

popis, datum, čas, trvání, 

připomenutí a možnost 

změny stavu 

dokončené/nedokončené 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Soukromé úkoly je možné vytvářet v rámci tzv. private 

project 

32 Možnost vytvářet v 

systému také schůzky. 

Schůzka bude obsahovat 

parametry název, popis, 

datum konání, čas konání, 

trvání a připomenutí. Mimo 

to umožní také přizvat 

ostatní uživatele aplikace 

ke schůzce, ale také jiné 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje vytvořit samostatný projekt pro 

organizaci schůzek a nastavit libovolné parametry k 

jednotlivýcm schůzkám 
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účastníky na základě 

emailové adresy. 

Účastníkům mimo systém 

zašle systém automaticky 

email s informací o 

plánované schůzce a s 

obsahem všech výše 

uvedených parametrů 

33 Systém musí obsahovat 

přehled a filtr jednotlivých 

pracovníků a jejich úkolů v 

čase 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

přehled uživatelů - přehled zdrojů 

34 Zobrazení vytížení 

uživatelů musí obsahovat 

indikaci dnešního dne 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

přehled uživatelů - přehled zdrojů 

35 Jednotlivé úkoly musí být 

možné mezi sebou funkcí 

drag and drop přeplánovat 

nejen v čase, ale také je 

přesunout mezi 

jednotlivými členy týmu, 

čímž dojde ke změně 

odpovědné osoby 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

časová osa projektu - operace s objekty pomocí myši 

36 Možnost přiřazovat role k 

jednotlivým projektům. 

Projektový manažer má 

možnost editovat vše v 

daném projektu, členové 

projektového týmu mají 

možnost editovat pouze 

svoje úkoly nebo úkoly, ke 

kterým jsou přiřazeni jako 

spolupracující. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

nastavení projektu - rozdělení na privátní a veřejné 

projekty 

37 Nejvyšší role admin 

systému má možnost 

nahlížet a editovat vše v 

systému. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

uživatelské role v systému 

38 Systém bude ukládat 

všechny změny a v případě 

potřeby bude možné 

dohledat k jakým změnám 

došlo, kdy a kdo je v 

systému provedl. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

karta s detailem úkolu - log aktivit úkolu 

39 Uživatelé budou mít 

přehled o úkolech na 

projektu ke kterému jsou 

přiřazeni, aby znali 

návaznosti jednotlivých 

úkolů, nebudou mít však 

možnost nahlížet do 

detailu těchto úkolů, ke 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

vizuální mapa projektu, časová osa projektu, task list 
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kterým nebudou přímo 

přiřazeni 

40 Možnost vytvářet šablony 

projektů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

nastavení projektu - kopírování projektu jako šablony 

včetně dat projektu 

41 Systém bude obsahovat 

notifikace a jejich filtrování 

,se kterými bude možné 

pracovat a označovat je jak 

přečtené/nepřečtené, 

každá notifikace bude 

vypovídat o změně která 

proběhla na projektech a 

úkolech ke kterým je daný 

uživatel přiřazen. 

Notifikace umožní přímý 

proklik na konkrétní změnu 

ke které na daném 

úkolu/projektu došlo, 

současně bude v přehledu 

notifikací krátký popis dané 

změny. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Funkce personalizované notifikace 

42 Mobilní aplikace 

umožňující přehled svých 

úkolů napříč projekty, 

zasílající upozornění při 

změnách stavu úkolů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

mobilní aplikace 

43 Systém bude obsahovat 

vyhledávání, které umožní 

najít klíčová slova v 

názvech, popisech, 

komentářích, ale také v 

názvech příloh k 

jednotlivým úkolům 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

vyhledávání v datech napříč projekty 

44 Systém bude obsahovat 

funkci poznámek, kam si 

bude moct každý uživatel 

zapisovat svoje poznámky, 

tyto poznámky budou 

přístupné jak v systému, 

tak v mobilní aplikaci a 

budou automaticky 

oboustranně 

synchronizované 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nastavení poznámek v rámci privátního projekltu 

45 Propojení s centrálním 

úložištěm dokumentů, 

vytváření obrazu 

dokumentu v projektech 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém obsahuje úložiště souborů. Systém je také 

možné napojit na úložiště zákazníka, dle potřeby. 
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46 Automatický import 

uživatelů z ERP systému, 

omezení přístupu v případě 

ukončení pracovního 

poměru atd. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Umožněno přes správu uživatelů 

47 Možnost integrace s 

emailem a kalendářem - 

emailovou komunikaci 

automaticky přenášet k 

úkolům v projektech 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Funkce integrace 

11. Spisová služba mimo 

zdravotnickou dokumentaci 

Požadavek Splňuje Popis 

1. Korespondence - evidence 

na vstupu, předání k 

vyřízení 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

2. Evidence a zveřejňování 

smluv 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Evidence smluv bude řešena  v rámci  FaMa+ TPIS a 

Spisové služby. Komunikace s registrem smluv bude 

probíhat přes spisovou službu. Agenda mimo evidenci 

nemá žádné funkčnosti z hlediska oběhu, schvalování 

apod. 

3. Uchovávání elektronických 

dokumentů z datových 

schránek 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

4. Systém musí splňovat 

parametry definované v 

platné legislativě, a to 

zejména: 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové 

službě a o změně 

některých zákonů, v 

platném znění  

• Zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném 

znění   

• Zákon č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické 

transakce, v platném znění   

• Zákon č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a 

autorizované konverzi 

dokumentů, v platném 

znění  

• Zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), v 

platném znění   

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

nabízený SW splňuje platnou legislativu týkající se 

spisové služby 
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• Zákon č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném 

znění 

• Národní standard pro 

Elektronické systémy 

spisové služby MV 

101/2010 a část 57/2017.  

• Vyhláška 259/2012 Sb. o 

podrobnostech výkonu 

spisové služby v platném 

znění 

• Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 

910/2014 (eiDAS) 

• Shoda s ETSI normy 

5. Podporované komunikační 

kanály: 

Implementace     

• Datová schránka Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• E-mail Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Papírová pošta Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Elektronické dokumenty 

předané na pevném nosiči 

(CD, DVD, USB, …) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Dokumenty vložené 

přímo do spisové služby 

interními uživateli 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Dokumenty aplikací 

třetích stran (minimálně 

formát .doc(x), .xls(x), txt a 

.pdf) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

6. Systém musí podporovat 

všechny fáze životního 

cyklu dokumentu: 

Implementace     

• Příjem Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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• Předávání Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Evidenci Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Začleňování do spisů Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Zpracování písemností Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Vypravení dokumentu Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Archivaci a skartaci Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

7. Ověření pravosti 

dokumentu – kontrola 

platnosti elektronických 

podpisů a časových razítek 

připojených k dokumentu 

(o každém proběhlém 

ověření dokumentu je 

automaticky vyhotoven 

záznam). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

8. Pravidla pro reakci na 

zjištění, že dokument není 

pravý, určuje správce 

systému. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

9. Pravidla mohou zahrnovat 

vyřazení dokumentu, 

upozornění interního 

uživatele nebo odeslání 

automatické odpovědi 

s upozorněním pro 

odesílatele. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

10. Zaevidování dokumentu - 

založení záznamu o 

dokumentu s 

automatickým přidělením 

jednoznačného 

identifikátoru, popř. 

jednacího čísla. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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11. Založení spisu – založení 

spisu k dokumentu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

12. Identifikace dokumentů, 

podpora čárových kódů – 

vkládání, vyhledávání. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Spisová služba podporuje identifikaci dokumentů 

pomocí JID.  Problematika podpory čárových kódů 

bude v rámci části řešení evidence smluv dořešena v 

rámci analýzy. 

13. Vytvoření kopie – vytvoření 

kopie dokumentu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

14. Zařazení/vyřazení 

dokumentu do/ze spisu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

15. Možnost přidělení 

dokumentu/spisu 

funkčnímu místu nebo 

organizační jednotce. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

16. Převzetí (Odmítnutí / 

Odvolání předání) 

dokumentu nebo spisu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

17. Nastavení přístupových 

práv k dokumentu /spisu – 

uživatel může přidat 

přístupová práva dalším 

funkčním místům, 

skupinám nebo 

organizačním jednotkám. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

18. Přidělení spisového, 

skartačního znaku, lhůty 

vyřazení dle spisového a 

skartačního plánu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

19. Vyřízení a uzavření spisu a 

dokumentů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

20. Sledování a zobrazení 

historie zpracování a 

provedených operací 

s dokumentem. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

21. Nastavení avíza – nastavení 

upozornění na blížící se 

nebo překročený termín 

nebo změnu přidělení 

dokumentu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Část 

řešení evidence smluv umožňuje odesílání avíz na 

blížící se nebo překročený termín nebo změnu 

přidělení dokumentu.   
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22. Předání k vypravení – 

předání dokumentu k 

expedici na uvedenou 

adresu příjemce a 

uvedeným způsobem 

vypravení. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

23. Vypravení dokumentu – 

provedení expedice 

dokumentu na výpravně. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

24. Ukládání – zakládání, 

úprava, předávání do 

spisoven v ucelených 

jednotkách. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

25. Práce se spisovnou - příjem 

vyřízených dokumentů a 

uzavřených spisů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

26. Podpora skartačního řízení 

(vytváření skartačních 

seznamů, sledování 

skartačních lhůt, 

upozorňování na vypršení 

skartačních lhůt a eskalace, 

příprava seznamů pro 

Národní archiv, příprava na 

elektronickou výměnu dat 

s Národním archivem, tisk 

a export skartačního 

seznamu, prodlužování 

skartačních lhůt). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

27. Vyhledávání: Implementace     

• Rychlé vyhledávání podle 

jedné položky 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Vyhledávání podle 

kombinace položek 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Vyhledávání podle 

vyhledávacího formuláře 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení v rámci evidence smluv splňuje 

uvedený požadavek. Každý formulář obsahuje 

vyhledávací řádek. 

• Fulltextové vyhledávání Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

28. Tisk - tiskové sestavy, tisk 

přehledů, poštovní obálky, 

spisové obálky a sběrného 

archu spisu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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29. Přehledy - zobrazení 

zvoleného přehledu 

dokumentů nad složkou. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

30. Práce s elektronickým 

dokumentem - vložení, 

zobrazení, 

úprava/verzování a 

podepisování el. 

dokumentů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

31. Správa číselníků a 

nastavení ESSS – změna 

uživatelského nastavení, 

nastavení avíza. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Správa nesystémových číselníků je v řešení spisové 

služby podporována. Nastavení avíz je podporováno v 

rámci části řešení evidence smluv. 

32. Možnost naskenování 

dokumentu, uložení 

naskenovaného obrázku 

k zaevidovanému 

dokumentu a vytvoření 

digitálního dokumentu ve 

formátu dle platné 

legislativy. 

Implementace 3. řešeno 

standardním 

produktem 

třetí strany 

Naskenování dokumentu včetně převodu do 

výstupního datového formátu proběhne v rámci 

aplikace skenovacího HW.  Spisová služba přebere 

tento dokument přičemž zkontroluje formát přílohy při 

předání do spisovny. 

33. Poskytování přehledů a 

statistik datových zpráv 

(ISDS). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

34. Evidence externích 

písemností přijatých 

organizací, skenování 

příchozích dokumentů. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Příjem dokumentů proběhne ve spisové službě. 

Naskenování příchozích dokumentů proběhne v rámci 

aplikace skenovacího HW. 

35. Evidence a vypravování 

písemností z organizace na 

externí partnery, použití 

čárových kódů. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Evidence a vypravování písemností z organizace na 

externí partnery proběhne v řešení spisová služba. 

Čárové kódy lze využít v rámci části řešení Evidence 

smluv. 

36. Evidence písemností 

vzniklých z činnosti 

organizace (interní 

dokumenty). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

37. Rozdělení písemností na 

důležité (č.j.), běžnou poštu 

a neevidované. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

38. Oběh písemností 

v organizaci, předávání a 

vyřizování v rámci agendy, 

ukládání vyřízených 

dokumentů do spisovny. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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39. Napojení na e-mail, 

možnost výběru, zda 

elektronický dokument ve 

spisové službě evidovat či 

ne. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

40. Napojení na datové 

schránky. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

41. Nastavování přístupových 

práv uživatelů, dle 

organizační struktury 

zadavatele. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

42. Historie dokumentu musí 

být kdykoli dohledatelná, 

v závislosti na přístupových 

právech uživatelů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

43. Možnost dokumenty 

zařazovat do spisů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

44. Jednoduchý tisk obálek, 

včetně tisku čárových kódů 

a podacího razítka. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Podpora tisku obálek (včetně tisku čárových kódů v 

rámci evidence smluv), podací razítko vytiskne 

franovací stroj. 

45. Musí umožňovat 

podepisování připojených 

dokumentů interním 

elektronickým podpisem za 

účelem autorizace 

uživatele. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Připojené 

dokumenty lze podepisovat interním elektronickým 

podpisem. 

46. Napojení frankovacího 

stroje na spisovou službu 

(umožňuje kontrolu nad 

náklady za odesílání dle 

jednotlivých středisek). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

47. Systém musí umožňovat 

napojení scanneru přímo 

na spisovou službu 

(elektronizace dokumentů). 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Řešení spisové služby bude napojeno přímo na 

scanner, na kterém poběží nativní aplikace tohoto HW 

zařízení, která bude zajišťovat skenování. Řešení bude 

upřesněno v rámci analýzy. 

48. Nastavení uživatelských 

přístupů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

49. Migrace dat ze stávajících 

systémů není požadována. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Respektujeme a plníme tento požadavek. 
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50. Zajištění možnosti 

spolupráce/integrace 

s interními agendovýmy 

systémy (faktury, registr 

smluv, směrnice, žádanky) 

–  systém musí disponovat 

standardním rozhraním 

(nejlépe formou webových 

služeb), které bude 

umožňovat napojení 

externích systémů, součástí 

dodávky je popis 

poskytovaných 

integračních služeb řešení 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

51. Napojení datových 

schránek a úředních e-

mailů, oběh a ukládání 

těchto dokumentů v rámci 

organizace. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

52. Funkcionalita pro datové 

schránky (DS) – příjem 

dokumentů: 

Implementace     

• Plně automatická 

kontrola datové schránky 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Zajištění příjmu 

dokumentu ve formátu tak 

jak byl dodán do DS včetně 

opatřených metadat, 

příloh, elektronických 

podpisů a časových razítek 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Po vyřízení dokumentu 

ukládání dokumentů 

včetně všech příloh 

v nezměněné podobě do 

úložiště 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Označování dokumentů 

v den doručení 

jednoznačným 

identifikátorem, označení 

originálů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Zajištění evidence 

dokumentu a záznamu o 

dokumentu včetně 

evidence data dodání a 

doručení 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Vyhledávání v seznamu 

DS 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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• Zajištění kontrol dle 

platných právních předpisů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

53. Funkcionalita pro datové 

schránky (DS) – odesílání 

dokumentů: 

Implementace     

• Předávání dokumentů 

k odeslání prostřednictvím 

datové schránky 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Zajištění kontrol dle 

platných právních předpisů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Odesílání dokumentů 

prostřednictvím DS 

určenému adresátu 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Evidence odeslaných 

dokumentů, označení 

originálů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Příjem a evidence 

doručenek k odeslaným 

dokumentům 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Párování doručenek 

s odeslanými dokumenty 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Vedení spisových znaků 

pro skartaci 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Zajištění kontrol dle 

platných právních předpisů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Zajištění případného 

doplnění neúplného 

dokumentu metadaty 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Po vyřízení dokumentu 

uložení odeslaných 

dokumentů (datových 

zpráv) v nezměněné 

podobě do úložiště 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Uložení doručenek 

v nezměněné podobě do 

úložiště 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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54. Funkcionalita pro listinnou 

poštu – příjem dokumentu: 

Implementace     

• Možnost označení 

listinného dokumentu 

identifikátorem (čárovým 

kódem). Nalepení čárového 

kódu 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Spisová služba podporuje identifikaci dokumentů 

pomocí JID.  Problematika podpory čárových kódů 

bude v rámci části řešení evidence smluv dořešena v 

rámci analýzy. 

• Vedení deníku o zařazení 

(druhu) podání, přidělení a 

vyřízení (přidělení č. j.) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Práce s dokumenty 

s využitím čárového kódu. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Spisová služba podporuje identifikaci dokumentů 

pomocí JID.  Problematika podpory čárových kódů 

bude v rámci části řešení evidence smluv dořešena v 

rámci analýzy. 

55. Funkcionalita pro listinnou 

poštu – odesílání 

dokumentu: 

Implementace     

• Vedení deníku, evidence 

způsobu a datum odeslání 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Evidence data a způsobu 

doručení (doručenky), 

pokud jsou údaje 

k dispozici 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Tisk evidenčních listů pro 

Českou poštu 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

56. Požadavky na administraci 

systému spisové služby: 

Implementace     

• Správa šablon, 

dokumentů a číselníků, 

včetně jejich napojení na 

metadata 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Správu šablon, dokumentů a číselníků, včetně jejich 

napojení na metadata lze v rámci řešení Spisové služby 

provádět. 

• Správa spisových plánů Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Nastavování lhůt pro 

vyřízení, včetně vazby na 

typy spisů a dokumentů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Logování všech aktivit Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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• Správa rolí a oprávnění 

různých skupin uživatelů 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Možnost vlastní definice 

tvaru jednacího čísla 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Vyhledávání (fulltextově i 

podle metadat) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Řešení spisové služby bude podporovat vyhledávání v 

metadatech, a to i fulltextově. 

• Časového období, 

ukládacích značek a 

spisových znaků a dalších 

parametrů 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Bude předmětem analýzy nasazení řešení, které 

parametry budou evidovány 

• IT pracovníci zadavatele 

budou mít 

administrátorský přístup 

k této aplikace 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

57. Systém zajistí evidenci 

dokumentů a smluvních 

podkladů. Bude obsahovat 

modul na správu smluvní 

dokumentace 

v elektronické podobě, 

včetně dodatků smluv a 

vazeb v případě smluvních 

odkazů. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidovat a spravovat smluvní dokumentaci 

včetné dodatků.  

58. Smlouvy a objednávky 

zveřejňované v Registru 

smluv jsou v systému 

ukládány ve dvou verzích 

(PDF a Word). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

59. Systém bude umožňovat 

nastavení přístupových 

práv pro vkládání 

dokumentů a prohlížení 

dokumentů i pro ostatní 

uživatele (role čtení 

seznamu smluv a role čtení 

obsahu smluv). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

60. Smlouvy budou ukládány 

na File Systém zadavatele, 

nikoliv do databáze. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

61. Systém umožňuje práci 

několika uživatelů 

současně bez ohledu na 

jejich role. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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62.   Implementace     

63. Metadata je možné pro 

každou složku definovat 

samostatně, uživatelsky. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Pro každý typ dokumentu bude možné definovat 

metadata včetně samostatné složky. Metadata budou 

definována na uživatelské bázi. Rozsah metadat bude 

předmětem analýzy nasazení řešení. 

64. V rámci definice podsložek 

jsou metadata přebírána 

z nadřízené hlavní složky. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Systém bude skrze hiearchii typu dokumentu přebírat 

metadata včetně složky z nadřazené úrovně. 

Předmětem analýzy nasazení  bude definice, které 

uživatelské parametry budou děděny v podřízené 

úrovni z nadřízené úrovně. 

65. Dokumenty je možné řadit 

do složek. Složky mají 

uživatelsky definovaná 

metadata. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Každému dokumentu bude možné definovat typ, který 

je nositelem metadat včetně informace o názvu a 

lokalizaci složky. 

66. U smluv a objednávek 

budou nadefinována 

metadata, která se po 

schválení dokumentu 

automaticky překlopí do 

Evidence smluv a z ní pak 

do Registru smluv. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

67. Metadata slouží u každé 

složky ke správnému 

vložení dokumentů. 

Metadata jsou určena pro 

rychlé i pokročilé 

vyhledávání i pro 

případnou integraci 

s jinými systémy. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

68. Viditelnost metadat, 

možnosti jejich změny, 

popř. náhledu je dána 

uživatelskými právy 

(klasifikace a třída 

dokumentu). 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

69. Každá složka v DMS 

umožňuje přímé vložení 

souborů. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Dokumenty budou přímo zařazovány do složek podle 

typu.  Bude předmětem analýzy nasazení řešení, které 

typy dokumentů budou evidovány. 

70. Pro každou složku jsou 

definována povinná 

metadata, která musí být 

vyplněna před uzavřením 

(vyřízením) dokumentu. 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Pro každou složku bude možné skrze typ dokumentu 

definovat povinná metadata, která musí být vyplněna 

před uzvařením (vyřízením) dokumentu. 
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71. Číselník typů smluv bude 

obsahovat minimálně 

následující metadata: 

Implementace     

• Název typu smlouvy Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

• Popis typu smlouvy Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Přidání 

dalších polí bude předmětem dovývoje dle analýzy. 

• Další pole (přidání bude 

možné administrátory 

zadavatele) 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Přidání 

dalších polí bude předmětem dovývoje dle analýzy. 

72. Číselník kategorií smluv 

bude obsahovat minimálně 

následující metadata: 

Implementace     

• Název kategorie Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

• Popis kategorie Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace.  Přidání dalších polí bude 

předmětem dovývoje dle analýzy. 

• Další pole (přidání bude 

možné administrátory 

zadavatele) 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace.  Přidání dalších polí bude 

předmětem dovývoje dle analýzy. 

73. Číselník dodavatelů (tento 

číselník bude naplněn 

z Ekonomického systému 

zadavatele): 

Implementace     

• IČO dodavatele Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

• Název dodavatele Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 
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• Popis dodavatele Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

• Další pole (přidání bude 

možné administrátory 

zadavatele) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek.  Přidání 

dalších polí bude předmětem dovývoje dle analýzy. 

74. Seznam smluv bude 

obsahovat minimálně 

následující metadata: 

Implementace     

• Název smlouvy Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

• Typ smlouvy (náhled do 

číselníku typů smluv) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Smlouvy 

je možné číslovat prostřednictvím workflow dle 

předem daných masek číslování. 

• Číslo smlouvy převzaté 

z modulu Workflow 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

• Kategorie smlouvy 

(náhled do číselníku 

kategorií smluv) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Zobrazení bude dořešeno v rámci analýzy. 

• IČO dodavatele Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

Zobrazení bude dořešeno v rámci analýzy. 

• ID dodavatele převzaté 

z části systému Ekonomika 

- finance a účetnictví 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

• Dodavatel (náhled do 

číselníku dodavatelů) 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

• Platnost smlouvy 

s možností nabídky výběru: 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 
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-  doba určitá Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  neurčitá Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  určitá nebo vyčerpání 

plnění 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  do vyčerpání plnění Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  ostatní. Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

Pokud zaškrtnu doba 

určitá, pak musí být 

povinnost vyplnit i 

datumové pole Platnost 

smlouvy do 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek na úrovni 

datumu. Funkcionalita časového údaje nad rámec 

datumového bude předmětem customizace a bude 

nasazena pokud analýza nasazení prokáže její 

využitelnost pro zadavatele. 

• Platnost smlouvy do 

(datum a čas) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Evidence 

umožňuje připojovat elektronické dokumenty. 

• Související dokumenty 

(smlouva, příloha, 

dodatek), tj. vložení 

elektronických souborů do 

Evidence 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Smlouva 

umožňuje přímo evidenci svých dodatků. 

• Navázaný záznam pro 

párování smlouvy a jejích 

dodatků 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Evidence 

umožňuje připojení libovolného počtu smluvních stran. 

• Možnost vkládání více 

dodavatelů k jedné 

smlouvě (vícestranné 

smlouvy) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Evidence 

smluv umožňuje evidovat pro každou smlouvu 

oddělení. 
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• Výběr oddělení (z 

Ekonomického systému 

zadavatele) 

Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

• Nákladové středisko (z 

Ekonomického systému 

zadavatele) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

• Datum podpisu smlouvy Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

• Typ smlouvy 

(originál/kopie) 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Datum zveřejnění 

smlouvy v Registru smluv 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• ID smlouvy, tj. zpětná 

vazba z Registru smluv 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje připojovat k záznamu dokumentaci v 

elektronické podobě. 

• Navázaný záznam Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

• Hodnota plnění, tj.: Implementace     

-  Cena bez DPH Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  Cena s DPH Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

-  Hodnota v cizí měně Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 
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-  Měna Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

• Typ částky: Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  celková Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  roční Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  měsíční Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  za kus Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  hodinová Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

-  jednotková Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 
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-  žádná Implementace 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Požadovaná funkčnost je předmětem úpravy 

(dopracování) aplikace. 

• Pro Registr smluv je 

důležité i pole Předmět 

smlouvy 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidovat ke smlouvě jeden nebo více 

předmětů. 

• Textové pole Poznámka Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje evidovat ke smlouvě textovou poznámku. 

• Životnost smlouvy 

(ano/ne) - systém sám 

hlídá životnost smlouvy a 

po „exspiraci“ smlouvy sám 

nastaví příznak životnost z 

ANO na životnost NE. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek.  Systém 

umožňuje hlídání životnosti/aktivnosti smlouvy. 

• Další pole vyplývající 

z analýzy 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Řešení 

umožňuje na základě analýzy přidat další pole.  

75. Systém bude umožňovat 

automatické zasílání smluv 

a objednávek do registru 

smluv prostřednictvím 

Datové schránky 

Zadavatele na základě 

označení smlouvy nebo 

objednávky (checkbox) a 

bude umožňovat párování 

s potvrzeními ze strany 

Registru smluv. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

76. Systém umožní všechny 4 

možné operace: 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Zveřejnění záznamu Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Modifikace záznamu Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

• Přidání přílohy Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 
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• Znepřístupnění záznamu Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

požadavek splněn standardní funkčností nabízeného 

SW 

77. Systém umožňuje úpravy 

existujících formulářů nebo 

vytvoření nových formulářů 

a včetně anonymizéru dat 

(použití anonymizéru bude 

umožněno každému 

předkladateli smluv). 

Systém umožní 

předpřípravu anonymizaci i 

pro smlouvy s využitím 

OCR. 

Implementace 3. řešeno 

standardním 

produktem 

třetí strany 

Nabízené řešení umožní skrze anonymizační 

komponentu i anonymizace pro smlouvy s využitím 

OCR. Nabízené řešení ve standardní funkcionalitě 

umožňuje parametrizace formulářů dle aktuálních 

potřeb uživatelů.  

78. Evidence smluv úzce 

spolupracuje s Registrem 

smluv, zasílá a přijímá data 

z tohoto registru. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Evidence 

objednávek podporuje případnou integraci s 

Registrem smluv, kdy lze data zasílat/přijímat přímo 

do/z RS nebo přes spisovou službu např. eSpis. 

79. Součástí je také převod 

dokumentů do otevřeného 

a strojově čitelného 

formátu. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek pro 

dokumenty vytvořené v ERP. Systém generuje tiskové 

výstupy ve formátu PDF-A, který je považován za 

strojově čitelný. 

80. Systém umožňuje 

nastavení uživatelského 

filtrování a řazení podle 

všech kategorií, možnost 

víceúrovňového filtrování a 

řazení. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje nastavení uživatelského filtrování a řazení 

podle všech kategorií, možnost víceúrovňového 

filtrování a řazení. Systém umožňuje definici 

uživatelský filtrů, jak na uživatelské bázi (soukromé), 

tak na administrátorské (veřejné). Filtry a řazení 

sloupců je možné přednastavit na formuláře defaultně 

(filtr se aplikuje vždy po otevření formuláře), do 

navigačního stromu, příp. pouze jako výběr nad 

formulářem.  

81. Systém umožňuje 

administrátorovi vytvořit 

uživatelské reporty podle 

zadaných kritérií a export 

dat do MS Excel. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

umožňuje nad formuláři se seznamy export do formátu 

.xls, .pdf. Pořadí sloupců v exportu si určuje uživatel 

sám, a to pořadím sloupců, které si sám nastaví na 

formuláři před exportem. Systém vyexportuje data 

zobrazená v seznamu, tzn., že pokud uživatel vyfiltruje 

pouze určitá data, pouze tyto data se mu vyexportují. 

82. Systém bude poskytovat 

funkci nastavení 

automatické notifikace 

v případě, že se blíží termín 

vypršení platnosti smlouvy. 

Notifikace bude odeslána 

vždy odpovědné osobě. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Systém 

zasílá v definované době notifikaci o exspiraci smlouvy 

dané osobě/osobám, které lze parametrizovat pomocí 

WorkFlow. 

83. Zadavatel požaduje 

nastavení vzájemné 

provázanosti rámcových 

smluv a objednávek či 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. Smlouvy 

jsou provázány s dílčími objednávkami a probíhá 

kontrola na platnosti smluv, případně na podíl jejich 

plnění. 
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realizačních dohod k jejich 

plnění. 

84. Migrace dat ze stávajících 

systémů není požadována. 

Implementace 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízené řešení splňuje uvedený požadavek. 

     

Legenda pro pole "Splňuje" 

Možné hodnoty vyplnění způsobu integrace 

1. je standardní funkcionalita aplikace 

2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace 

3. řešeno standardním produktem třetí strany 

4. je řešeno vývojem SW třetí strany 

5. není řešeno 

Legenda pro pole "Požadavek" 

 - Vlastnost: Systém obsahuje požadovanou vlastnost 

 - Implementace: Systém obsahuje požadovanou vlastnost a ta bude implementována v rámci dodávky 
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Funkční a technické požadavky 
  

12.  Správa číselníků Splňuje Popis 

1 Systém musí umožňovat správu 

jednotlivých číselníků alternativně 

v návaznosti na jednotlivé moduly nebo 

centrálně pro celý systém. Úpravy údajů v 

číselnících musí být omezeny přístupovými 

právy uživatelů a musí být možné 

zaznamenávat historii změn v číselnících. 

Součástí správy systému musí být číselník 

obsahující definice číselných řad pro 

jednotlivé oblasti systému. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje správu číselníku, které jsou určeny 

pro celý systém. Přístup k číselníkům je možné 

omezit přístupovými právy. Zaznamenává se 

poslední změna. 

2 Nastavení přístupových práv uživatelů 

k jednotlivým číselníkům administrátorem 

aplikace. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje nastavit přístupová práva 

uživatelům a skupinám uživatelů na funkce a 

záznamy. Práva nastavuje administrátor aplikace dle 

nastaveného procesu v organizaci.  

3 Možnost nastavení zaznamenávaní změn 

v číselnících na úroveň záznamů nebo 

jednotlivých polí v záznamech jednotlivých 

číselníků. Možnost následně prohlížet 

zaznamenanou historii změn (kdo, kdy, 

původní hodnota, nová hodnota). 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Uživatelsky dostupná a přehledně zobrazitelná 

historie záznamu je dostupná v rámci konkrétní 

funkcionality systému, např. historie nabídek, 

poptávek nebo formou dodatků ke smlouvám apod. 

Dále každý záznam v systému obsahuje datum a čas 

vzniku a uživatelský účet, který záznam do systému 

vložil. Ke každému záznamu pak ještě existuje 

podrobný protokol, kde je uvedeny poslední 

přístupy na datové třídy záznamu a jaké hodnoty 

záznam aktuálně má. V případě potřeby ještě 

podrobnějšího sledování lze zajistit k libovolné 

funkci systému tzv. žurnálování, kdy výstup z operací 

je modifikovatelný dle potřeb a protokol je následně 

dostupný ke kontrole. 

4 Možnost uživatelské definice více číselných 

řad pro jednotlivé druhy zpracovávaných 

dokladů (např. více číselných řad faktur, 

dobropisů, interních dokladů, výdejek).   

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o standardní funkcionalitu systému. 

5 Umožnit uzamčení číselných řad. 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Lze omezit přístupovými právy (řada je nabízena jen 

vybraným uživatelům nebo vůbec). Součástí 

konfigurace dokladových řad jednotlivých modulů je 

atribut Aktivní řada, kterým lze uzamknout řadu a 

systém ji dále nenabízí. 

6 Možnost nastavit časovou platnost 

číselných řad. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, lze nastavit časovou platnost. 

13.  Požadavky na práci s daty Splňuje Popis 

1 Systém musí mít rozsáhlé možnosti práce 

s daty od možností interaktivní analýzy dat 

s možností exportu nebo zkopírování 

zobrazených dat, přes využívání 

standardních reportů po možnost vytváření 

vlastních reportů. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje práci s daty, formou tiskových 

výstupů a exportů a možností vytvářet vlastní 

formuláře a tisky. 
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2 Možnost řazení, filtrování a vyhledávání dat 

dle libovolného údaje v tabulce.  

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, lze filtrovat a řadit dle libovolného údaje 

tabulky. 

3 Možnost nastavené filtry uložit pro 

opakované použití. Umožnit nastavit 

uživatelský filtr jako veřejný - přístupný 

ostatním uživatelům.  

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, vytvořené filtry lze uložit a nabízet ostatním 

uživatelům. 

4 Ze záznamu v systému možnost on-line 

zobrazit ostatní související záznamy 

v systému (např., k faktuře na nákup 

materiálu zobrazit související účetní zápisy, 

záznamy v evidenci DPH, záznam 

v saldokontu, skladové pohyby).  

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, systém umožňuje on-line zobrazení všech 

souvisejících záznamů. 

5 Možnosti uživatelských analytických 

pohledů na data v čase i dle atributů (např. 

pro účetní zápisy, skladové pohyby, 

faktury/dobropisy a saldokonto zákazníků a 

dodavatelů) s možností zobrazit jak celkové 

částky/množství tak jednotlivé položky.  

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, systém obsahuje tyto přehledy. 

6 Pro zobrazená data možnost exportu nebo 

zkopírování dat do jiné aplikace (např. MS 

Excel) bez nutnosti vytváření sestavy. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, systém umožňuje provádět export i kopírování 

do jiné aplikace. 

7 Součástí systému musí být základní sestavy 

pokrývající standardní požadavky na 

výstupy ve všech oblastech systému. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém tyto sestavy obsahuje. 

8 Systém musí podporovat možnost tvorby 

nových jednoduchých sestav pokročilým 

uživatelem. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o obecnou funkčnost systému, po zaškolení 

administrátora si může organizace modifikace 

systému provádět také sama, pokud si to přeje. 

9 Dále možnost importu a exportu dat pro 

pokročilé uživatele. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém umožňuje provádět importy a exporty pro 

pokročilé uživatele. 

10 Možnost plánování importů a exportů v 

mimopracovní dobu 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Jedná se o standardní funkcionalitu systému. 

14.  Vazba na ostatní agendy Splňuje Popis 

1 Možnost exportovat a importovat 

standardizovanou formu elektronické 

doklady (faktury, dobropisy, zálohy, daňové 

doklady záloh) dle formátu ISDOC včetně 

vkládání a ověřování elektronických 

podpisů. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI umí zpracovat elektronickou fakturu ve 

formátu ISDOC přímo (předpřipraví datové záznamy 

uživateli a usnadní mu tak pořízení dokladu). 

Asociovaným programem ISDOC Reader lze 

schvalovateli zobrazit doklad přímo. Pokud se jedná 

např. o zaslané PDF, pak se s ním zachází stejně jako 

v případě dokladu, který dorazí poštou (z procesu 

vypadne krok scanování dokladu a je nahrazen 

krokem připojení již existujícího souboru). Formát 
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souboru, kterým je faktura zobrazena, pro její 

pořízení, není podstatný. 

2 Přístup z jiných aplikací musí být zajištěn 

přes otevřené aplikační rozhraní, které 

umožní on-line připojení a práci s daty v 

systému s plnou funkcionalitou (čtení, 

vkládání, mazání, modifikace, uzamčení 

záznamu v případě úpravy apod.) a se 

zachováním bezpečnosti. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI je otevřený systém a rozhraní na SW 3. 

stran realizujeme dle požadavků organizace a 

možností SW 3. stran. Rozhraní, která běžně 

realizujeme, fungují s využitím webových služeb 

(např. evidence nového obchodního partnera s 

ověřením a dotažením dat z ARES nebo komunikace 

se spisovou službou pro získání čísla jednacího 

apod.), dále preferujeme rozhraní přes tzv. 

komunikační databázi - oddělená databáze mimo QI 

a SW 3. stran (zajišťujeme tak minimalizaci dopadu 

updatů a upgradů na obou stranách na vlastní 

rozhraní). Tato komunikační databáze zajišťuje 

pohodlné, bezpečné a přehledné prostředí pro 

správu a vlastní funkčnost. Pokud SW 3. strany 

poskytuje pouze souborové řešení, pak zpracujeme 

přímo tento vstupní soubor (formáty TXT, CSV, 

XML,...) nebo ho zpracujeme v rámci komunikační DB 

a dále postupujeme jako u ostatních systémů. 

Výhodou je jednotné místo a jednotný princip 

rozhraní pro všechny ostatní SW. 

3 Systém musí umožňovat integraci dat 

s jinými systémy, zejména: 

    

4 Lékárna (dávkový přenos) 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

V rámci implementací IS QI ve zdravotnických 

zařízeních jsme již realizovali rozhraní na lékárenské 

systémy LEKIS a APOTHEKE. Principy jsou totožné a 

úroveň integrace se liší na základě schopností 

lékárenského systému a požadavku zdravotnického 

zařízení. Realizace konkrétního rozhraní vyžaduje 

programové úpravy. 

5 Stravovací provoz (dávkový přenos) 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

V rámci implementací IS QI ve zdravotnických 

zařízeních jsme již realizovali rozhraní například na 

systémy společností ICZ, STAPRO,… 

6 Docházkový systém (dávkový přenos) - k 

diskusi, zda je potřeba 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Integrace na docházkové systémy bez ohledu na 

výrobce je ve QI standardem. Při implementaci IS QI 

není nutné měnit nebo upravovat stávající 

docházkový systém. QI umí zpracovat data dle 

definice partnerské aplikace. 

7 Systém plánování směn (dávkový přenos) - 

k diskusi, zda je potřeba 

2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

V rámci již realizovaných implementací jsme 

zpracovávali data z plánovacího systému do 

podkladů pro měsíční zpracování dat - fond 

pracovní doby, skutečně odpracovaná doba apod. V 

případě implementace takového rozhraní se bude 

jednat o modifikaci již existujícího principu rozhraní. 
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8 NIS -přenos regulačních poplatků (dávkový 

přenos) 

2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

V současné době se v rámci již realizovaných 

rozhraní přenášejí pouze poplatky za pohotovost a 

nikoliv běžné poplatky související s výkonem nebo 

hospitalizací. Nicméně historicky jsme realizovali 

rozhraní tak, aby NIS předával podklady pro 

jednoduchou tvorbu pohledávek za regulační 

poplatky. Načtení podkladů probíhá obvykle 

dávkově a to buď na časovač, nebo na vyžádání 

ručním spuštěním dle rozhodnutí uživatele. Realizace 

konkrétního rozhraní vyžaduje programové úpravy. 

9 NIS – dávkový přenos rozúčtování 

zdravotních výkonů (z NIS do účetnictví). 

2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Jedná se o rozhraní pro import faktur vydaných na 

zdravotní pojišťovny. Dle možností NIS a požadavků 

zdrav. zařízení na sledování tržeb jsou importovány 

faktury vydané tak, aby ve QI došlo k jejich 

automatickému zpracování (vystavení) včetně jejich 

účtování tak, aby ve QI mohlo dojít pouze k jejich 

odeslání (ISDOC, PDF, poštou) a kontrole. Realizace 

konkrétního rozhraní vyžaduje programové úpravy. 

10 Propojení do ISDS (odesílání) - např. 

odesílání elektronických faktur 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

QI disponuje modulem Komunikace s partnery a 

mimo jiné obsahuje specifickou funkčnost pro 

komunikaci s datovou schránkou. Po nastavení 

modulu je možné plnohodnotně pracovat s datovou 

schránkou výhradně přes QI. Výhodou je např. 

archivace všech zpráv bez jejich výmazu po uplynutí 

časové lhůty apod. 

11 Propojení s externím PAM 2. je 

předmětem 

úpravy 

(dopracování) 

aplikace 

Rozhraní na externí PAM je obvykle realizováno 

dávkově. Základním přenosem je měsíční 

rozúčtování mezd ze systému PAM, dále z externích 

systémů realizujeme zpracování příkazů k úhradě 

tak, aby platby byly řízeny přímo ze QI a PAM 

připravil pouze podklady pro tvorbu závazků. Ve QI 

je pak zajištěno schválení, úhrada a spárování 

závazků včetně zaúčtování. V případě požadavků lze 

řešit i synchronizaci personálních dat. Realizace 

konkrétního rozhraní vyžaduje programové úpravy. 

15.  Správa uživatelů Splňuje Popis 

1. Systém musí poskytovat vysokou úroveň 

zabezpečení, schopnost autorizace přístupu 

k datům, možnost zaznamenávat změny 

dat a možnost nastavit kontroly zajišťující 

vyplnění požadovaných hodnot v systému 

(např. při účtování na určité účty musí být 

vyplněno nákladové středisko) důležitých 

pro následné vyhodnocování. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, systém poskytuje vysokou úroveň zabezpečení, 

schopnost autorizace přístupu k datům, možnost 

zaznamenávat změny dat a možnost nastavit 

kontroly zajišťující vyplnění požadovaných hodnot 

v systému (např. při účtování na určité účty musí být 

vyplněno nákladové středisko) důležitých pro 

následné vyhodnocování. 

2. Vysoká úroveň zabezpečení a schopnost 

autorizace přístupu k systému i datům na 

více úrovních dle uživatelských rolí a vedení 

záznamu o tomto přístupu. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, lze nastavit pomocí přístupových práv.  
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3. Omezení vstupu uživatelů do jednotlivých 

částí systému formou uživatelských 

oprávnění. Možnost nastavení 

individuálních práv, která je možné 

uživatelsky definovat s určením oprávnění 

na úrovni zápisu, čtení nebo odstranění. 

Umožnit nastavení i skupinových práv a 

kopírování práv. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, pomocí přístupových práv, lze nastavit 

požadovaná oprávnění na části systému s určitým 

oprávněním na úrovni zápisu, čtení a mazání. 

4. Možnost přístupu  uživatelů jen 

k definovaným prvkům organizační 

struktury  

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, pomocí přístupových práv, lze nastavit. 

5. Odpovědnost uživatele za informační 

obsah, kdy za informaci a její kvalitu 

(přesnost, úplnost, aktuálnost aj.) 

zodpovídá konkrétní uživatel, primárně ten, 

který informaci do systému vložil. Systém 

musí zaznamenat uživatele, který data do 

systému zapsal. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, systém tyto informace zapisuje. 

6. U zvolených dat možnost zaznamenávání 

změn dat, včetně možnosti zjistit stav 

zpětně k danému datu, vyhledat všechny 

akce daného uživatele a vyhledat všechny 

dané změny v daném období. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Možnost zjistit stav zpětně k danému datu se odvíjí 

od konkrétní agendy. Např. v modulu majetku lze 

zobrazit stav majetkové evidence k libovolnému 

datu zvolenému uživatelem a to jak v aktuálním 

období, tak i v historických obdobích. V modulech, 

kde takto podrobná evidence není nutná a není 

předmětem standardní funkcionality lze v případě 

potřeby zahájit žurnálování operací. V takovém 

případě se do protokolu dané aplikace/funkce 

zapíšou sledované údaje a v nich lze následně 

vyhledávat. Obvykle dle data a času, uživatele, či 

konkrétní hodnoty záznamu ať už původní či nové. 

7. Možnost uživatelské parametrizace 

kontroly použití atributů v systému. 

Kontroly zadání atributů nejen u účtů ale i v 

dalších evidencích systému (zákazník, 

dodavatel, skladová karta…), jsou-li 

nastaveny jako nutné. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Libovolný údaj na formuláři, který je dostupný k 

editaci, lze (provádí proškolený uživatel/správce s 

příslušným oprávněním), nastavit povinnost vyplnění 

údaje 

8. Možnost integrace s AD / LDAP dané 

organizace 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Integrace s AD/LDAP je standardní součástí aplikace 

a administrátor nastavuje způsob autentikace 

konkrétním uživatelským účtům. 

LDAP autentikace - určuje způsob ověření jména a 

hesla účtu 

  - zapnuto ... jméno se ověřuje na aplikačním 

serveru a následně jméno i heslo na LDAP serveru. 

Heslo je uloženo pouze v LDAP serveru. 

  - vypnuto ... jméno a heslo se ověřuje na aplikačním 

serveru. Heslo je uložené v databázi systému. 

 

Aktuální Win přihlášení - určuje, zda je možno se do 

systému přihlásit přímo podle aktuálního 

přihlášeného uživatele do windows klienta (bez 
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nutnosti zadat jméno a heslo). Musí být zároveň 

zapnuta LDAP autentikace. 

16.  Požadavky na kvalitu Splňuje Popis 

1. Systém ukládání dat musí zajišťovat 

jedinečnost, konzistenci, kvalitu a 

bezpečnost uložených dat. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Data jsou ukládána v SQL databázi. 

2. Možnost zákaznického přizpůsobení 

funkcionality systému se zajištěním 

bezpečné a jednotné distribuce změn 

v systému (konzistence verzí). 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Řešení disponuje množstvím parametrických 

nastavení a nástrojů pro vytváření aplikační logiky 

bez nutnosti progrmování (např. workflow). Veškeré 

inovace systému jsou realizovány řízeným procesem 

verzování. Každé vydání nové verze předchází 

komplexní testování předepsanými metodami.  

3. Systém musí mít provázané funkce a 

procesy jednotlivých modulů a agend mezi 

sebou i se svým okolím. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Ano, systém je vzájemně provázán. 

4. Nabízený IS musí s uživatelem komunikovat 

v českém jazyce (uživatelské rozhraní, 

nápověda, uživatelská dokumentace); u 

obrazovek nástrojů pro správce je v 

omezené míře povolen i anglický jazyk, 

administrátorská příručka k nim však musí 

být vždy v českém jazyce. 

 

 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Nabízený IS komunikuje s uživatelem v českém 

jazyce, veškerá dokumentace a příručky jsou také v 

českém jazyce. 

17.  IT Infrastruktura     

17.1  ERP Aplikace Splňuje Popis 

1. Logování a historizace jednotlivých operací 

aplikace na úrovni změny položek záznamů 

a následná jednoznačná identifikace 

uživatelů, kteří změnu provedli. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém eviduje přístupy uživatelů na formulář, a 

uživatele, který provedl poslední změnu na formuláři. 

2. Zamezení interference dvou a více uživatelů 

při práci s jedním záznamem. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Řešené pomocí optimistického zamykání. 

3. Auditovatelné logování přístupů do 

aplikace. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém eviduje poslední přihlášení do systému. 

5. Tisk sestav na vzdálených tiskárnách. 1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI k tisku využívá připojené tiskárny 

uživatelské stanice. 

6. Oddělené přístupy do testovací a školící 

instance. 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Je řešené více verzemi QI (ostrá, test, školící). 



Stránka 116 z 155 

7. Možnost vzdálené připojení 

prostřednictvím existující VPN popř. 

terminálového SW.  

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI tuto funkcionalitu umožňuje. 

10. Podpora exportu popř. tisku do XLS,  PDF 

včetně možnosti el. podepisování 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI umožňuje export do pdf včetně el. 

podpisu a dalších formátech xls, xml, txt, rtf, html. 

11. Uživatelská úprava reportů (výběr polí, 

úprava vzhledu) 

1. je 

standardní 

funkcionalita 

aplikace 

Systém QI umožňuje vytvářet varianty tisků a 

formulářů. 

Možné hodnoty vyplnění způsobu integrace 

1. je standardní funkcionalita aplikace 

2. je předmětem úpravy (dopracování) aplikace 

3. řešeno standardním produktem třetí strany 

4. je řešeno vývojem SW třetí strany 

5. není řešeno 
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Příloha č. 1.3  Metodika implementace 

 

Metodika implementace informačních systémů 
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I. Organizace projektu 

1.1 V rámci plnění smlouvy je projekt řízen týmem Vedení projektu, kde jsou zastoupení: 

- Vedoucí projektu Dodavatele 

- Systémový architekt Dodavatele 

- Vedoucí implementačních týmů Dodavatele 

- Vedoucí projektu Objednatele 

- Vedoucí implementačních týmů nebo klíčové uživatelé Objednatele 

- Implementační dozor 

 

Vedení projektu řídí práce ve funkčním, časovém a finančním rozsahu dle smlouvy. 

Četnost schůzek je dána dohodou vedoucích projektu, typicky jednou týdně. 

 

1.2 Všechny záležitosti týkající se akceptace plnění smlouvy a funkčním, časovém a finančním 

rozsahu nad rámec smlouvy rozhoduje Řídící výbor projektu. 

 

V řídícím výboru projektu jsou zastoupeni 

- Smluvní zástupce Objednatele 

- Smluvní zástupce Dodavatele 

- Vedoucí projektu Objednatele 

- Vedoucí projektu Dodavatele 

- Implementační dozor 

 

Schůzky řídícího výboru nejsou pravidelné. Svolává je jeden z vedoucích projektu ve lhůtě 

5 pracovních dní předem. 

II. Fáze projektu 

 

2.1 Implementace informačních systémů je rozdělena do těchto fází. 

- Fáze 1: Analýza 

- Fáze 2: Nastavení a vývoj 

- Fáze 3: Uživatelské testy 

- Fáze 4: Příprava produktivního provozu 

- Fáze 5: Zahájení produktivního provozu 

Všech fází se v různé míře vždy účastní jak Objednatel, tak i Dodavatel. 

 

2.2 Fáze 1: Analýza 

Cílem a výstupem této fáze je příprava Cílového konceptu implementace. U Dodavatele 

jde o pochopení stávajících procesů Objednatele a jejich cílový návrh s využitím nově 

dodávaného informačního systému. K tomu je nutné i seznámení Objednatele s funkcemi 

a vlastnostmi nového systému, aby se prací na Cílovém konceptu mohl efektivně účastnit 

a jeho výslednou podobu schválit. 
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Cílový koncept obsahuje zejména: 

- Popis organizační struktury systému (střediska, závody, sklady). 

- Popis obsahu kmenových dat v rozsahu jejich využití na projektu. 

- Popis procesů Objednatele v novém informačním systému. 

- Popis rozhraní. 

- Popis programových úprav. 

- Popis převodu dat ze stávajících systémů 

 

Cílový koncept je základní dokument projektu, od kterého se dále odvíjí příprava: 

- Testovacích scénářů 

- Uživatelské dokumentace 

- Předávacího protokolu 

 

Tvorba cílového konceptu je odpovědností Dodavatele, Objednatel poskytuje 

součinnost. 

 

2.3 Fáze 2: Nastavení a vývoj 

Cílem Dodavatele je nastavit systém podle Cílového konceptu a připravit ho 

k Uživatelským testům. 

 

Nastavení a vývoj je odpovědností Dodavatele, Objednatel v této fázi: 

- Poskytuje Dodavateli součinnost při definici podrobností k zadání, které nebyly 

obsaženy v Cílovém konceptu 

- Vypracovává testovací scénáře 

 

Výstupem této fáze je nastavený systém se vzorky dat pro testovací účely. Vzorky dat 

mohou být v této fázi pro testovací účely založeny ručně. Dodavatel dokumentuje 

připravení systému protokoly z testů dle scénářů připravených Objednatelem na základě 

Cílového konceptu. 

 

2.4 Fáze 3: Uživatelské testy 

Cílem této fáze je: 

- Akceptace systému klíčovými uživateli Objednatele podle testovacích scénářů 

z Fáze 2 

- Příprava školících materiálů pro koncové uživatele 

- Školení školitelů koncových uživatelů 

 

Na konci této fáze vedoucí projektu potvrzují připravenost systému ke školení koncových 

uživatelů.  
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Odpovědnost za testování je na Objednateli. Činnosti Dodavatele zahrnují zejména 

- školení školitelů  

- opravy chyb z testů 

- podpora při testech 

 

2.5 Fáze 4: Příprava produktivního provozu 

Cílem této fáze je: 

- Dořešení závad z Uživatelských testů (Dodavatel) 

- Školení koncových uživatelů Objednatele (Objednatel) 

- Příprava produktivního prostředí (servery, terminály, uživatelské účty a oprávnění) 

(Dodavatel dodává, Objednatel přebírá, účty a oprávnění spravuje Objednatel) 

- Připravit a otestovat převody dat pro produktivní start (Příprava importu a 

vývojový test Dodavatel, 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. 

 

2.6 Fáze 5: Zahájení produktivního provozu 

Cílem je podle plánu z předchozí fáze převést data ze stávajících systémů a začít používat 

nový. 

 

Objednatel zajistí finální export dat ze stávajících systémů, Dodavatel zajistí jejich import 

do nových systémů. Objednatel potvrzuje stav převodu. 

 

Při samotném startu se od Dodavatele se očekává intenzivní podpora na místě v rozsahu 

dle modulů jeden den až jeden týden, v případě potřeby déle do odstranění závad 

bránících produktivnímu provozu. 

 

Po samotném startu přechází práce Dodavatele do režimu projektové podpory, která trvá 

do: 

- Zpracování měsíční uzávěrky. 

- Odstranění vad a nedodělků v rozsahu dle Cílového konceptu a Zadávací 

dokumentace. 

 

Dokončení této fáze je zároveň dokončením projektu. Implementace následně přechází 

do standardní podpory. 

 

 

III. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 
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3.1 Akceptace fáze projektu 

Fázi projektu akceptuje Objednatel na schůzce řídícího výboru projektu. 

 

Výsledkem akceptace fáze může být: 

- Akceptováno. Dodavatel má nárok na příslušnou část plnění a projekt pokračuje 

dál podle plánu. 

- Neakceptováno. Dodavatel nemá nárok na příslušnou část plnění a v případě 

prodlení s termínem dokončení fáze platí příslušné sankce dle smlouvy. 

- Akceptováno s výhradami. Do odstranění výhrad nemá Dodavatel nárok na 

příslušnou část plnění, projekt ale může pokračovat dále bez sankcí za prodlení. 

 

3.2 Fáze 1: Analýza 

Tato fáze se akceptuje na základě Cílového konceptu. 

 

Dodavatel naplánuje na úrovni vedení projektu akceptační schůzky po jednotlivých 

modulech systému, kde bude Cílový koncept prezentován a vysvětlován tak, aby ho 

Objednatel mohl kvalifikovaně připomínkovat. 

 

Po akceptaci jednotlivých modulů v implementačních týmech požádá vedoucí projektu 

Dodavatele o schůzku řídícího výboru projektu s cílem akceptace Cílového konceptu a 

fáze projektu. 

 

3.3 Fáze 2: Nastavení a vývoj 

Tato fáze se akceptuje na základě Dodavatelem předložených protokolů z testů podle 

scénářů, které připraví Objednatel. 

 

Objednatel připravuje testovací scénáře podle Cílového konceptu v průběhu prací na 

nastavení a vývoji. 

 

Po předání protokolů z testů požádá vedoucí projektu Dodavatele o schůzku řídícího 

výboru s cílem akceptace fáze projektu. 

 

3.4 Fáze 3: Uživatelské testy 

Tato fáze se akceptuje na základě protokolů o činnostech dle definice obsahu této fáze 

projektu. 

 

Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu 

Objednatele. 

 

 

3.5 Fáze 4: Příprava produktivního provozu 
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Tato fáze se akceptuje na základě protokolů o činnostech dle definice obsahu této fáze 

projektu. 

 

Po předání odpovídajících protokolů požádá o akceptaci fáze vedoucí projektu 

Objednatele. 

 

3.6 Fáze 5: Zahájení produktivního provozu 

Tato fáze se akceptuje na základě dořešení vad a nedodělků identifikovaných během 

produktivního provozu, nejdříve ale po měsíční závěrce samostatně provedené 

pracovníky Objednatele. 

 

O akceptaci fáze a tím i celého projektu požádá vedoucí projektu Dodavatele dle stavu 

prací na závadách a nedodělcích. 

 

IV. Změnové řízení 

4.1 Práce nad rámec této smlouvy bude Objednatel zadávat samostatnými objednávkami 

Dodavateli. 

4.2 Po schválení vedoucími projektu požádá vedoucí projektu Objednatele o schválení prací 

smluvního zástupce Objednatele na schůzce řídícího výboru projektu. 

 

Seznam prací ke schválení bude obsahovat: 

- Číslo a název požadavku 

- Popis 

- Odhadovaná pracnost v člověkohodinách 

- Termín realizace 

4.3 Práce budou naceněny sazbou dle cenových podmínek Smlouvy. 

 

V. Administrace projektu 

5.1 Implementační dozor je odpovědný za 

- Přípravu zápisů vedení projektu i řídícího výboru. 

- Aktualizaci rámcového plánu projektu na základě podkladů týmu vedení projektu 

5.2 Způsob vedení otevřených bodů bude určen dohodou vedoucích projektu na úvodní 

schůzce. Pokud nebude dohodnuto jinak, seznam otevřených bodů bude veden v tabulce 

na sdíleném úložišti Objednatele. 

5.3 Způsob vedení projektové dokumentace bude určen dohodou vedoucích projektu na 

úvodní schůzce. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dokumentace uložena na 

sdíleném úložišti Objednatele. 
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Příloha č. 1.4  Služby podpory a služby rozvoje 

 

Služby Podpory a služby rozvoje 
 

1. Definice a výklad pojmů  

1.1.1  Informační systém (IS) 

1.1.2  Akceptační řízení – postup sjednaný smluvními stranami v rámci řešení Požadavků 

Objednatele, na základě kterého Poskytovatel prokazuje, že je realizace Požadavku 

dokončena a splňuje Akceptační kritéria. Akceptační řízení je ukončeno podpisem 

„Akceptačního protokolu“. 

1.1.3  Customizace – úprava standardního chování Informačního systému dle požadavků či podnětů 

Objednatele, definovaná schválenou nabídkou Poskytovatele s popisem a návodem k použití; 

1.1.4  Helpdesk – webová aplikace určená jako jednotné místo pro hlášení Incidentů, a také pro 

zadávání požadavků na Služby související s rozvojem Informačního systému a podnětů či 

dotazů Objednatele; 

1.1.5  Hot-line – krátká odborná pomoc poskytnutá prostřednictvím telefonu nebo záznamu 

v Helpdesku.  

1.1.6  Chyba – je zvláštní typ vady, která byla způsobena vlivem neodborné manipulace či 

svévolného poškození ze strany Objednatele či osoby pověřené Objednatelem a k jejímu 

odstranění je třeba součinnosti Poskytovatele. Účelně vynaložené náklady Poskytovatele 

spojené s odstraněním chyb budou Objednateli účtovány. Kategorizace Chyb, stejně jako 

sjednané doby pro jejich odstranění, je stejná jako u Vad: 

 a) Chyba kategorie A, 

 b) Chyba kategorie B, 

 c) Chyba kategorie C. 

1.1.7  Incident – nefunkčnost Informačního systému nebo jeho části, která není zaviněna 

Poskytovatelem ani Objednatelem, není Vadou ve smyslu této přílohy a vzniká zaviněním třetí 

osoby či neočekávanou okolností (např. vyšší moc). Pro kategorizaci Incidentů se použijí 

stejná kritéria, jako u Vad: 

 a) Incident kategorie A, 

 b) Incident kategorie B, 

 c) Incident kategorie C. 

1.1.8  Informační systém – informační systém dodaný a provozovaný na základě Smlouvy. 

1.1.9  Koncový uživatel – je jakýkoli pracovník Objednatele, užívající v rámci plnění svých pracovních 

povinností Informační systém. 

1.1.10  Nedostupnost – stav Informačního systému, kdy se do něj nepřihlásí žádný Koncový uživatel. 

1.1.11  Nouzový režim – řešení vad kategorie A, které zajistí Objednateli alespoň takový režim užívání 

Informačního systému, kdy je Objednatel schopen plnit své závazky vůči třetím osobám a 

státu a Informační systém nevykazuje nadále charakteristiky vady kategorie A; 
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1.1.12  Požadavek – návrh Objednatele na provedení Customizací.  

1.1.13  Repair Time – je „doba vyřešení Vady, Chyby a Incidentu“ a znamená dobu mezi časem od 

prokazatelného oznámení Vady, Chyby a Incidentu ze strany Objednatele Poskytovateli, a 

časem prokazatelného vyřešení Vady, Chyby a Incidentu Poskytovatelem. 

1.1.14  Response Time – je „doba reakce na Vadu, Chybu, Incidentu nebo Požadavek “ a znamená 

dobu mezi časem prokazatelného nahlášení Vady, Chyby, Incidentu a Požadavku ze strany 

Objednatele Poskytovateli, a časem prokazatelné reakce Poskytovatele na jejich oznámení. 

Reakcí Poskytovatele se rozumí kvalifikovaná reakce pracovníkem, který je kompetentní 

oznámenou událost řešit, ne administrativní reakce (např. automatizované nebo jiné 

potvrzení přijetí oznámení). 

1.1.15  SLA (Service Level Agreement) – dohoda o úrovni služeb servisní podpory mezi 

Poskytovatelem a Objednatelem, zejména o rozsahu údržby a zálohování Informačního 

systému, způsobu řešení požadavků Objednatele a stanovení Repair Time a Response Time. 

1.1.16  Služby – veškeré služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy, v kontextu této přílohy 

zejména pak: 

 a) Služba údržby Informačního systému a řešení a odstraňování Vad, Chyb a Incidentů 

v rozsahu sjednaného SLA; 

 b) Služba podpory provozu, užívání a rozvoje Informačního systému; 

 c) Další služby související s užíváním Informačního systému na vyžádání Objednatele. 

1.1.17  Vada - je rozpor mezi vlastnostmi Informačního systému (nebo jeho samostatné dílčí části) a 

vlastnostmi popsanými v této příloze, Implementačním projektu nebo Dokumentaci. Vady se 

dle závažnosti dělí na kategorie následovně: 

 

KATEGORIE VADY POPIS 

A (kritická) Událost v IS, která je zásadní pro činnost objednatele, nelze pokračovat v činnosti 

systému nebo jeho části a není k dispozici žádné dočasné řešení problému, zejména 

se jedná o nefunkčnost žádankového systému, nemožnost provést některou z částí 

uzávěrkových prací nebo nesprávnost výkazů zasílaných zřizovateli a neexistuje 

náhradní řešení. 

B (závažná) Událost, kdy je důležitá funkcionalita IS nečinná, její činnost není možné nahradit 

jinou funkcionalitou IS  

C (běžná) Znamená událost, která je vážná, avšak nikoli kritická nebo závažná, kdy je některá z 

důležitých funkcionalit IS nedostupná nebo pracuje chybně, je však možné ji nahradit 

jiným doporučeným způsobem. 

2. Předmět Podpory  

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby podpory a údržby dodaného Informačního systému na 

základě Smlouvy v tomto rozsahu: 

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli: 

2.1.1  Službu podpory Informačního systému zejména 

 a) Podpora a údržba programových úprav - garance průběžné podpory a údržby 

programových úprav (zejména převod programových úprav do nových verzí systému, 

komplexní testování definovaných programových úprav).  

 b) Zajištění správného a stabilního fungování systému Informačního systému po celou dobu 

trvání Smlouvy, zejména v souvislosti s úpravami a rozvojem programového vybavení IS 
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prováděného jeho výrobcem; 

 c) Provádění uživatelských úprav systému dle uživatelských požadavků; 

 d) Provozování Helpdesk Poskytovatele pro zadávání a řešení ohlasů, tj. dotazů, problémů, 

objednávek a podnětů; 

 e) Prioritní řešení Vad, Chyb a Incidentů Poskytovatelem dle parametrů uvedených v čl. 3 této 

přílohy (SLA); 

 f) Prioritní řešení Požadavků Objednatele na rozvoj IS dle parametrů uvedených v čl. 3 této 

přílohy (SLA); 

 g) Podpora řešení incidentů - součinnost při řešení ostatních chyb IS (jedná se o poskytnutí 

součinnosti při řešení chyb, kde není zřejmé, zdali se jedná o chybu programovou, databáze 

nebo systémové infrastruktury) dle parametrů uvedených v čl. 3 této přílohy (SLA); 

 h) Konzultace, metodické poradenství - jedná se o konzultace, metodické poradenství a 

telefonické poradenství týkající se rozvoje IS, 

 

2.1.2  Službu údržby Informačního systému, kterou se rozumí zejména 

 a) Zajištění plného souladu informačního systému s platnou legislativou České republiky po 

celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy ve všech využívaných částech informačního 

systému IS, a to včetně zajištění legislativní podpory tak, aby mohla být dodržena veškerá 

zákonná povinnost týkající se dat evidovaných v informačním systému, včetně odesílaných 

výkazů zřizovateli, a to nejpozději dnem účinnosti legislativních změn; 

 b) Opravy programových chyb (jedná se o chyby aplikace, nikoliv systémové infrastruktury)  

 c) Dodávky sw oprav, updatů, upgradů a nových verzí Informačního systému s asistenční 

službou  při jejich instalaci a implementaci 

 d) Zajištění updatů, upgradů a nových verzí systému IS 

 

2.1.3  Služby podpory hardware a základního software  

 a) Poskytování a instalace upgrade firmware 

 b) Zajištění a dodávka náhradních dílů v případě nutnosti jejich výměny po dobu 60 měsíců.  

3. Ujednání o kvalitě služeb (SLA) 

3.1. Rozsah služeb 

3.1.1  Pro zajištění služby dle 2.1.1 b – Zajištění správného a stabilního fungování poskytovatel zajistí 

měsíční profylaxi systémů včetně reportu o provedených pracích a upozornění na nutné 

administrační práce. 

3.1.2  Poskytovatel zajistí provoz služby 2.1.1 d Helpdesk a 2.1.2 a Soulad s legislativou bez omezení 

rozsahu. 

3.1.3  Rozsah ostatních služeb není definován, služby budou zadávány dle potřeby v Helpdesku. 

 

3.2. Response Time, Repair Time 

3.2.1  Poskytovatel se zavazuje řešit Vady, Chyby a Incidenty, které byly způsobeny jakoukoliv částí 

Informačního systému. 
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3.2.2  Poskytovatel se zavazuje řešit a odstraňovat Vady, Chyby, Incidenty a Požadavky a dodržovat 

následující termíny počítané od okamžiku oznámení. Response Time je čas do zahájení řešení 

odpovídajícím konzultantem (nepočítá se odezva helpdesku), Repair Time je doba do 

odstranění závady. 

 

VADA 
RESPONSE TIME 

REAKČNÍ DOBA, DOBA ODEZVY 

REPAIR TIME 

DOBA ŘEŠENÍ, DOBA 

ODSTRANĚNÍ VAD, CHYB, 

INCIDENTŮ DO 

A (kritická) 8 hodin 24 hodin 

B (závažná) 3 pracovní dny 5 pracovních dnů 

C (běžná) 8 pracovních dnů Není stanoveno 

3.2.3  Oznamovat Vady, Chyby a Incidenty jsou oprávněny osoby za Objednatele.  Seznam těchto 

osob a případné změny uvede v Helpdesku osoba oprávněná ve věcech technických dle 

Smlouvy. 

3.2.4  Přístup na Hotline prostřednictvím telefonického kontaktu je omezen na pracovní dny a dobu 

od 08:00 do 16:00 hod.  

3.2.5  Běh lhůt, ve kterých je Poskytovatel povinen reagovat (Response Time) na Vady, Chyby, a 

Incidenty, popř. je odstranit (Repair Time), počíná běžet okamžikem nahlášení v pracovní dny 

mezi 8:00 a 16:00, jinak v 8:00 následujícího pracovního dne. Pokud byly Chyby, Vady a 

Incidenty nahlášeny v době pracovního volna, pracovního klidu nebo státem stanovených 

svátků, počítají se lhůty od 8:00 následujícího pracovního dne. 

3.2.6  Do doby vyřešení Vady, Chyby a Incidentu se nezapočítává: 

 a) prodlení v komunikaci prokazatelně zaviněné Objednatelem, evidované v systému Helpdesk 

nebo komunikací pomocí e-mailu v případě, že je Helpdesk nefunkční; 

 b) prodlení v komunikaci se třetími stranami a v jejich součinnosti, je-li nezbytná, prokazatelně 

zaviněné těmito stranami (dodavateli okolních subsystémů, HW a jiných SW), pokud jde o 

subsystémy, které souvisejí s provozem Informačního systému a nejsou v odpovědnosti 

Poskytovatele; 

 c) posun času řešení na základě písemného rozhodnutí o tomto posunu Objednatelem a čas, 

potřebný na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, ke které byl 

Poskytovatelem Objednatel písemně (také emailem či prostřednictvím Helpdesk) vyzván. 

 

3.3. Postup odstranění Chyb, Vad a Incidentů: 

3.3.1  Chyby, Vady a Incidenty, jejich výskyt, způsob řešení a termíny zaznamenání a vyřešení, jak 

jsou uvedeny níže, jsou oběma smluvními stranami zaznamenávány v Helpdesku. 

3.3.2  Kategorizaci Vady, Chyby či Incidentu provádí Objednatel. Objednatel je rovněž oprávněn 

stanovit priority řešení s tím, že Poskytovatel má právo odmítnout prioritní řešení, pokud 

řádně a ve lhůtě dle 3.2.2 odůvodní nemožnost prioritního řešení.  

3.3.3  V případě, kdy není Helpdesk funkční, je Objednatel oprávněn Vadu, Chybu a Incident 

oznámit e-mailem nebo hlásit na telefonní číslo hotline Poskytovatele s tím, že Poskytovatel 

poté bez zbytečného odkladu zaznamená toto oznámení do Helpdesk, přičemž uvede, že se 

jedná o oznámení dodatečné a obě strany si v Helpdesk potvrdí původní čas (e-mailového, 

telefonického) přijetí oznámení. 
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3.3.4  Poskytovatel má povinnost provést verifikaci, zda jde o Vadu, Chybu nebo Incident a verifikaci 

kategorizace a má právo reklamovat klasifikaci Vady, Chyby nebo Incidentu stanovenou 

Objednatelem. V případě, kdy Poskytovatel reklamuje klasifikaci, pak je povinen odůvodnit 

tuto reklamaci a prokázat odůvodněnost překlasifikace.  

3.3.5  Objednatel připouští postupné řešení Vad, Chyb a Incidentů, a to tak, že z kategorie A je 

možné pomocí Nouzového režimu navrženého Poskytovatelem ve sjednané době snížit 

kategorizaci na B a obdobně i z B na C, takové řešení je však podmíněno souhlasem 

Objednatele zaznamenaným v systému Helpdesk.  

3.3.6  Poskytovatel nenese odpovědnost za věcnou a obsahovou správnost dat, zadaných 

Koncovými uživateli. Do času dle sjednaných SLA se nezapočítává čas potřebný na nezbytnou 

obnovu nebo opravu chybných nebo nedostupných dat, pokud tuto chybovost dat nebo 

jejich nedostupnost nezpůsobil Poskytovatel. 

3.3.7  Objednatel má povinnost ověřit vyřešení Vady, Chyby a Incidentu a v případě nesouhlasu s 

tímto řešením předloží reklamaci. Tato reklamace obnovuje řešení požadavku Objednatele na 

odstranění Vady, Chyby či Incidentu. Do celkového času řešení se doba od předání řešení do 

předání reklamace nezapočítává. 

3.3.8  Na způsobu řešení a eventuální změně lhůty vyřešení Vady, Chyby a Incidentu se Poskytovatel 

a Objednatel mohou v konkrétním případě dohodnout jinak, vždy však zápisem v systému 

Helpdesku a oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

 

3.4. Služby rozvoje: 

3.4.1  Objednatel je oprávněn zadat Poskytovateli Požadavek formou zápisu do Helpdesk 

oprávněnou osobou Objednatele: 

POŽADAVEK DOBA ŘEŠENÍ 

Převzetí požadavku (reakční doba) 3 pracovní dny 

Písemné sdělení navrhovaného termínu, ceny a návrhu řešení 

(u požadavků na úpravu v rozsahu větším než 10 

člověkohodin). včetně návrhu objednávky a vč. návrhu rolí 

pracovníků Poskytovatele k odsouhlasení Objednateli. 

V případě odsouhlasení návrhu (ceny, termínu, rolí) 

Objednatelem se práce na návrhu řešení započítávají do 

rozsahu prací. 

V případě služeb rozvoje malého rozsahu (tj. 10 

člověkohodin a méně), budou tyto služby realizovány přímo 

na základě požadavku Objednatele (bez nutnosti 

předchozího návrhu řešení od Poskytovatele a jeho 

odsouhlasování Objednatelem). 

5 pracovních dnů 

Odsouhlasení termínu a návrhu řešení zástupcem 

zadavatele/Objednatele (vč. zapracování připomínek 

Objednatele, budou-li) 

5 pracovních dnů 

Předání otestované realizace požadavku  dle odsouhlaseného termínu 

 

3.4.2  Poskytovatel má právo si vyžádat od Objednatele nezbytné konzultace k vysvětlení 

specifikace Požadavku, na jehož základě vypracuje Poskytovatel nabídku na dílo (návrh 
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realizace), kterou předá Objednateli formou zápisu do Helpdesku a která bude obsahovat 

zejména tyto části: 

 a) specifikace Požadavku, 

 b) popis řešení, 

 c) požadavky na součinnost Objednatele, 

 d) termín realizace, 

 e) způsob předání a akceptační kritéria, 

 f) cena realizace; 

 g) zadání objednávky Objednatele: 

3.4.3  Objednatel předloženou nabídku posoudí a v případě souhlasu potvrdí objednávku 

vystavením objednávky na dílo Poskytovateli dle nabídky a následně zápisem oprávněnou 

osobou v Helpdesku.  

3.4.4  Poskytovatel je povinen zahájit plnění v okamžiku potvrzení objednávky ze strany 

Objednatele v systému Helpdesk. V případě, že nedojde k předání objednávky na dílo a 

potvrzení objednávky v Helpdesku, pak toto nezakládá na straně Objednatele žádnou 

předsmluvní odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku. 

3.4.5  Poskytovatel zdokumentuje postup řešení a zápisem v Helpdesku provede oznámení o 

ukončení řešení a vyzve Objednatele zápisem v Helpdesku k zahájení Akceptačního řízení, 

pokud Požadavek podléhá akceptaci, a to v souladu s akceptačním postupem dle této přílohy; 

3.4.6  Objednatel bez zbytečného odkladu zahájí akceptační řízení, v rámci kterého zejména 

posoudí míru splnění Akceptačních kritérií Požadavku v součinnosti s Poskytovatelem a 

existenci případných Vad.  

3.4.7  V případě úspěšné akceptace oprávněná osoba Objednatele potvrdí akceptační protokol 

formou  

zápisu v Helpdesku.  

 

3.4.8    V případě, že realizace požadavku překračuje 150 člověkohodin, bude použita projektová 

metodika dle přílohy 1.3 Smlouvy Lhůty pro nacenění a odsouhlasení pak místo tabulky 

v bodě 3.4.1 budou dány dohodou smluvní stran, zanesenou v Helpdesku.     
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Příloha č. 2  Specifikace návrhu řešení 
 

Popis informačního systému QI 

IS QI je komplexní informační systém, který pokrývá veškeré činnosti spojené s řízením a 

rozhodovacími procesy organizace.  (více na www.qi.cz)  

 

 
 

Systém QI je tvořen menšími aplikačními celky – moduly, které svou funkčností pokrývají 

jednotlivé procesy ve společnosti. Všechny moduly jsou vzájemně propojené, ale je možné 

používat je i samostatně. Moduly se dále člení na obchodní jednotky, kterých je v systému QI 

zhruba tři sta. V případě potřeby lze v průběhu používání systému doplňovat obchodní 

jednotky nebo je naopak ubírat a vytvořit tak zcela unikátní řešení přesně odpovídající 

požadavkům zákazníka. 

Systém QI vyhovuje veškerým nárokům na moderní informační systém od provázanosti, 

legislativní správnosti až po bezpečnost dat, které jsou kladeny ze strany moderně řízených a 

fungujících zdravotnických organizacích v České republice.  

Systém QI je vhodné řešení pro řízení ekonomických a logistických procesů ve zdravotnických 

zařízeních a plně pokrývá jejich potřeby. 

Systém QI je připraven a ověřen pro práci ve všech právních formách zdravotnických zařízení – 

příspěvkové organizace, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a současně má 

k dispozici účetní nástroje pro změnu právní formy. 
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Vertikála zdravotnictví: 

Moduly QI jsou pro potřeby zdravotnických zařízení přizpůsobeny, především v oblastech: 

 Kompletní agendy pro účetní, finanční a ekonomické agendy se specifickými 

funkčnostmi pro zdravotnictví 

 logistických procesů – workflow, žádanky a vedení skladů zdravotnického materiálu na 

odděleních, kompletní podpora šarží a expirací, kompletní podpora blokací a rezervací  

 servisu a údržby - zdravotnické prostředky, sledování nákladů na servisované zařízení 

 integrace – QI je postaveno na moderních technologiích, které plně podporují možnosti 

integrace v rámci heterogenního prostředí ve zdravotnických zařízeních 

 

QI nabízí zajímavé výhody navíc 

Intuitivní ovládání  Systém QI má ovládání vycházející ze standardů Windows. 

Vkládání dat je rychlé, vyhledávání a třídění snadné. Pro jistotu 

však obsahuje každé QI kompletní dokumentaci a nápovědu.  

Data bez chyb  Uživatel vyplňuje do QI jen nezbytné údaje, ostatní 

automaticky zajistí QI.  Systém umožňuje kontrolu vkládaných 

údajů i používání vlastních firemních návodů.   

Reaguje na situaci 

v organizaci 

 QI jako jediný informační systém umožňuje kdykoliv rozšiřovat, 

ale i zmenšovat rozsah funkčnosti i počet licencí. Zákazník tedy 

platí jen za funkčnost, kterou plně využije. 

Bezpečnost dat  Bezpečnost přístupu k datům chrání propracovaný systém 

přístupových práv. Třívrstvá architektura QI pak chrání data 

před ztrátou a poškozením. 

Přizpůsobí se 

pracovním 

zvyklostem 

uživatelů 

 Uživatelé si mohou upravit vzhled systému i obsah 

jednotlivých formulářů tak, aby se jim s QI dobře pracovalo. 

Mohou si vytvářet vlastní tiskové výstupy a přehledy bez 

asistence dodavatele. 

Přístup odkudkoliv 

na jedno spuštění 

 S QI lze pracovat v prostředí Windows nebo prostřednictvím 

Internetu. Je možné kdykoliv přerušit práci a připojit se v jiné 

síti, aniž by bylo nutné znovu systém spouštět.  

Žádné duplicitní 

údaje 

 V QI je každý údaj pouze jedenkrát, což usnadňuje správu 

podnikových informací a šetří místo. Díky tomu je systém 

stabilní, rychlý a stále aktuální. 

Komunikuje se 

softwarem ve vaší 

organizaci 

 Systém QI komunikuje se softwarovými produkty jiných 

společností, například MS Office, stravovací systémy, 

lékárenské systémy a specializované zdravotnické systémy. 

Data je možné exportovat a importovat v různých formátech. 

Respektuje vaši 

specializaci 

 QI umožňuje rychlou tvorbu zakázkových úprav. Úpravy jsou 

kompatibilní s ostatními aplikacemi QI a automaticky rostou 

spolu s nimi. 

Podporovaná  

legislativa  

 česká, slovenská a mezinárodní normy 
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Licenční politika 

Základní principy licenční politiky QI: 

 produkt je licencován na současně pracující uživatele v dané BU (Business Unit), není 

podstatné, ze které lokality, případně ze kterého zařízení uživatel do systému přistupuje.  

 produkt je licencován na BU (Business Unit), což představuje konkrétní, jednoznačně 

definovanou funkčnost IS QI 

 jednotlivé licence je možné kdykoliv dokupovat po 1 licenci (př. 1 BU Podvojné 

účetnictví stojí 4.000,- Kč) 

 jednotlivé licence je možné kdykoliv vracet po 1 licenci (dochází ke snížení 

maintenance) 

 maintenance (licenční poplatek) garantuje výrobce (DC Concept) soulad s platnou 

českou legislativou nové verze jsou uvolňovány minimálně 1x ročně a v případě hrazení 

maintenance (licenční poplatek) zdarma. Verze jsou distribuovány elektronickou cestou 

včetně dokumentace k novým funkčnostem. 

 Prohlašujeme, že společnost OR-NEXT (člen skupiny OR) je certifikovaným Gold 

Partnerem společnosti DC Concept (vlastník licencí IS QI) pro prodej licencí, 

implementace a poskytování servisních služeb a je exkluzivním partnerem pro segment 

zdravotnických organizací.  

 

QI je komplexní informační systém fungující na třívrstvé architektuře typu klient – server 

(databázový server, aplikační server, klient) s možností připojit i čtvrtou vrstvu Internet 

konektor.  

Z pohledu technologie je QI objektový databázový systém. Data jsou uložena v relační SQL 

databázi a pro potřeby QI jsou poskytována pomocí objektového serveru, který je součástí 

aplikačního serveru. 

Veškeré aplikace QI jsou uloženy v databázi a uživateli jsou poskytovány jednotlivými částmi 

systému QI. Tím je zajištěna ochrana vložené investice do vývoje aplikací při potenciálních 

změnách operačních systémů, databázových strojů, uživatelského rozhraní, komunikačních 

protokolů atd. 
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Schéma architektury QI 
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Základní funkcionalita 
 

Finanční účetnictví 

Modul Finanční účetnictví nabízí pohodlné zpracování veškerých účetních dokladů. Vytváří 

pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem a zajišťuje jejich vzájemný 

soulad. Účtování usnadňují předkontace, které definují předpokládané účetní vztahy pro 

jednotlivé druhy dokladů, zboží apod. 

 

 Garance souladu s legislativou 

 Výkaznictví  

 Automatická tvorba účetních položek pro finanční a skladové doklady s pevnou vazbou 

na prvotní doklad 

 Interní doklady – možnost ruční účetní zápis 

 Systém předkontací 

 Rozpouštění nákladů - např. náklady za energie poměrově dle stanovené základy 

 Pro základnu lze použít hodnoty zachycené účetním systémem (např. kilogramy 

vypraného prádla pro středisko na účtu podrozvahové evidence) 

 Speciální definice rozpouštěcích základen je připravována podle potřeb zákazníka 

zakázkově při implementaci 

 Účetní dimenze pro sledování dotací a grantů, sledování poskytnutí a čerpání příslibů. 

 Účtování do několika účetních období současně 

 Komfortní práce s účetními doklady 

 Operativní pohledy na účetní informace kdykoli s možností zahrnout do pohledu i 

dosud nedokončené operace, které jsou v procesu zaúčtování teprve v žádostech o 

zaúčtování 
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 Detailní dohledání vzniku účetní informace pohledem na věcné položky souvisejícího 

dokladu včetně „zanoření“ do procesu vzniku dokladu (např. účet 5. třídy, faktura 

přijatá, dodací list, skladová příjemka, žádanka na zdravotnický materiál) 

 Předdefinované výstupy a výstupy pro auditory s uživatelsky přívětivou modifikací 

(rozšířená předvaha, hlavní kniha, knihy saldokonta) 

 Podpůrné funkce (hromadné doplnění účetních informací, nastavení předkontací, 

kontrolní procesy, rozpouštění,…) 

 

Finance 

Modul FINANCE pokrývá veškeré činnosti související s finančními toky v organizaci. Zahrnuje 

části pro zpracování pohledávek, závazků, bankovních i pokladních plateb, knihy bankovních 

účtů či pokladní knihy. Pokladny i účty mohou být vedeny v libovolných měnách. Součástí 

modulu jsou funkce pro práci s vydanými a přijatými fakturami, přijatými a vydanými dobropisy, 

přijatými i vydanými zálohovými listy či proforma-fakturami, převzatými pohledávkami a 

závazky (např. z jiných starších informačních systémů), přijatými JCD, upomínkami, 

penalizačními fakturami, pokladními příjemkami a výdejkami, příkazy k úhradě, bankovními 

výpisy atd. Veškeré doklady mohou mít charakter jak tuzemských tak i zahraničních dokladů a 

mohou být vystavovány v různých měnách. Samozřejmostí je elektronická komunikace s 

bankami. Stejně samozřejmá a příjemná je i návaznost na evidenci DPH a ostatní související 

agendy. 
 

 
 

Modul zajišťuje zpracování pohledávek a závazků i komunikaci s finančními institucemi. 

Samozřejmá je návaznost na evidenci DPH. 
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 Pohledávky (samoplátci, cizinci, regulační poplatky) a závazky 

 Platby (pokladny, banky, zápočty) 

 Finanční přehledy 

 Oběh dokladů – schvalování (zákon o finanční kontrole – kontrola věcné správnosti, 

účetní správnosti) 

 Práce s cizími měnami – import kurzových lístků, kurzové rozdíly 

 Rozpočet  - práce se schváleným rozpočtem 

 Ostatní finanční operace  

 Upomínky 

 Opravné položky a odpisy pohledávek 

 

Majetek 

Modul MAJETEK zahrnuje funkce pro práci s majetkem, které jsou v QI rozděleny do několika 

dílčích bloků. Základní majetek poskytuje organizaci prostředky pro evidenci vlastního i cizího 

majetku. Tato základní funkčnost je dále rozšiřována obchodními jednotkami pro operace s 

krátkodobým a dlouhodobým majetkem. Majetek krátkodobý, slouží k práci s evidovaným 

krátkodobým majetkem, dříve označovaným jako DKP, DIM či EDM. Majetek dlouhodobý 

umožňuje vést podrobnou evidenci cen, změn a veškerých akcí prováděných s dlouhodobým 

majetkem. Rovněž umožňuje evidovat veškeré podklady pro výpočet odpisů. Standardní 

výpočet účetních a daňových odpisů poskytuje efektivní prostředky pro kvalifikované plánování 
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a tvorbu účetních odpisů majetku od modelování odpisů, přes z něho odvozené analýzy a 

prognózy až po vlastní plán. Plán odpisů může být součástí finančního plánu organizace, možná 

je i tvorba daňových odpisových plánů. Pro organizace se specifickými požadavky slouží 

rozšířený výpočet odpisů umožňující odepisovat např. části investičních celků nebo odepisovat 

nestandardními druhy odpisů. U všech druhů majetku lze sledovat jeho umístění, k dispozici 

jsou i nástroje pro inventarizaci. Změny v dlouhodobém i krátkodobém majetku lze 

automatizovaně účtovat v rámci modulu Finanční účetnictví. 

Modul nabízí komplexní zpracování veškeré evidence krátkodobého i dlouhodobého majetku. 

Umožňuje výpočet a plánování odpisů, sleduje umístění majetku i historii změn v kartách 

majetku. K dispozici jsou i nástroje pro inventarizaci majetku včetně podpory čárového kódu. 

 

 Evidovaný drobný majetek (neodepisovaný) 

 Odepisovaný dlouhodobý majetek 

 Karty majetku a definice typů a druhů majetku 

 Definice způsobů nabytí a vyřazení majetku 

 Definice odpisů, práce s odpisovým plánem 

 Odpisy, vyřazení, závěrky, změny stavu majetku, atd. 

 Hromadné změny v majetku (odpovědných osob, středisek, vyřazování, …) 

 Automatická vazba do evidovaných statků – propojení s modulem Servis a údržba 

 

Doporučení:  

Oblast majetku je v některých nemocnicích pardubického kraje nyní řešena pomocí 

samostatných specializovaných aplikací, které nejsou integrovány do používaného ERP. Tento 

přístup znamená, zpravidla vyšší náklady na údržbu více systémů a zejména nutnost udržování 

integračních vazeb mezi těmito systémy. Z tohoto pohledu doporučujeme zvážit implementaci 

oblasti majetku jako integrovanou součást ERP. 
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Logistika a žádanky 

Nákup a žádanky 

Modul NÁKUP A PRODEJ je nepostradatelným nástrojem pro efektivní řízení obchodních 

procesů v oblasti nákupu a prodeje zboží. Při tvorbě jednotlivých dokladů lze velmi elegantně 

vycházet z dokladů již existujících a jejich obsah postupně překlápět do dokladů následujících. 

Ucelená řada dokladů může začínat např. vydanými nabídkami, pokračuje přijatými 

objednávkami (papírově, elektronicky nebo on-line přes web), následují vydané dodací a 

záruční listy, vydané faktury a přijaté platby v bankovním výpisu. Podobnou řadu dokladů lze 

vytvářet i na straně příjmu. Všechny doklady lze samozřejmě vytvářet v různých dokladových 

řadách, měnách a jazycích. Tiskové předlohy ke všem dokladům jsou uživatelsky definovatelné. 

Při prodeji lze využívat prakticky neomezených možností tvorby cen, slev a přirážek, zařazovat 

partnery do dealerských kategorií, trhů atd. Rozsáhlá agenda obchodních partnerů jen 

podtrhuje nadstandardní vlastnosti a komfort prvního elastického informačního systému QI. 

Modul podporuje řízení logistických činností ve firmě.  Umožňuje přenášet obsah z existujících 

dokladů do dokladů následujících (z poptávky do objednávky, z objednávky do faktury apod.). 

Všechny doklady lze vytvářet v různých dokladových řadách, měnách a jazycích.  

 
 
 
 
 
 
 

 Vydané objednávky 

 Dodavatelé - bonitní skupiny, dodavatelské katalogy, dodacími podmínkami 

 Dodávka a příjem materiálu  
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 Skladové výdejky, výdej skladových zásob, výdej z dodávky, jejich generování, šarže a 

exspirace  

 Účtování skladových pohybů (předkontace)  

 Likvidace materiálových faktur (propojení s dodacím listem a kontrola ocenění) 

 

Žádanky 

 Žádanku je možné založit v systému na jakoukoliv položku skladové i neskladové 

povahy  

 Žadatel neurčuje sklad, směřuje žádanku na interního dodavatele  

 Pro každého interního dodavatele je možnost definice samostatného víceúrovňového 

schvalování 

 Vystavená schválená žádanka je zpracována řešitelem a mění se v požadavek 

 Požadavek je zpracován výdejem ze skladu nebo objednáním nedisponibilní skladové 

položky či služby 

 Uživatel má možnost sledovat v systému průběh plnění jeho žádanky 

 Žádajícím pracovištěm může být libovolná organizační jednotka (klinika, oddělení, část 

oddělení,…) 

 Žádanky mohou být napojeny na sklady, položky majetku, místnosti, případně na 

externí data 

 Schvalovatel může definovat množinu žádanek ke schválení podle žádajícího 

pracoviště, dokladové řady, ceny, obslužného pracoviště 

 Obslužné pracoviště sdružuje schválené žádanky podle interního odběratele do interní 

objednávky přijaté 

 Zpracování schválené žádanky, rozdělení na výdej disponibilní zásoby a objednání 

 Vykrytí žádanek výdejem do spotřeby 

 Žadatel může průběžně sledovat stav dodání položek 

 Možnost kontroly čerpání rozpočtu (limitu) při vzniku žádanky 

 Komfortní tvorba žádanky – kopírováním, hromadným výběrem z číselníku zboží, 

výběrem jednotlivých položek do dokladu 

 Možnost omezení výběru položek žádanky na základě pozitivního listu  

 

 

Rozvojový potenciál   
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Rozvojový potenciál řešení QI je obrovský. Je možné postupně implementovat řadu dalších 

agend, které jsou přímo integrální součástí IS QI. Vedle toho je možné řešit integraci systému 

QI na další aplikace třetích stran dle individuálních potřeb zákazníka 

 

Výběr z integrálních komponent IS QI: 

- CRM  

- Integrace na MS Outlook 

- Doprava 

- Workflow 

- Servis a údržba zdravotnických zařízení 

- QI Portál (QI HelpDesk, QI Shop) 

- Řízení projektů 

- …. 

Doprava 

Aplikace „doprava“ slouží k řízení činností souvisejících s organizací požadavků na přepravu a 

provozem vozového parku. Umožňuje evidovat přijaté požadavky na dopravu, vystavovat 

požadavky na dopravu, usnadňuje tvorbu faktur vydaných na přepravce, příjem faktur od 

dopravců a ekonomické vyhodnocení realizovaných přeprav. Evidence vozidel a provozních 

deníků pak umožňuje sledování výkonů vozidel, spotřeby pohonných hmot, zpracování faktur 

od čerpacích stanic včetně evidence tankovacích karet, či výpočet silniční daně. V návaznosti 

na účetnictví pak poskytuje celkový přehled ekonomiky provozu vozidel. 

 

Workflow 

V modulu Workflow je možné definovat firemní procesy a evidovat dokumenty, které vznikají 

v příslušných procesech. Každý definovaný proces může obsahovat i podproces. Ke každému 

procesu je možné zadat zodpovědnou osobu, kdo bude proces vykonávat, ke každé činnosti je 

možné připojit libovolnou programovou funkci, libovolný doklad apod. 

K popisům jednotlivých procesů je možné použít vzorové činnosti. Vzorové činnosti se použijí 

pro definici typových procesů. Při vytváření typových procesů je pak možné využít 

nadefinovaných vzorových činností a tato činnost se pak využije jako vzor pro vytvoření nového 

typového procesu. Vzorovou činnost je tedy možné pro tvorbu typového procesu využít 

opakovaně. Každé činnosti je možné přiřadit "Typ generované akce". Podle přiřazeného typu 

akce se potom generuje konkrétní akce při přenosu typového procesu do akcí. 

Jednotlivé procesy je možné vytvářet pomocí vzorových typových procesů. Typovými procesy 

se mohou popsat jednotlivé typizované procesy prováděné opakovaně v rámci firmy. Typový 

proces je možné strukturovat podřazováním typových činností, nebo jiných typových procesů. 

Každému typovému procesu je možné přiřadit "Typ generované akce". Podle přiřazeného typu 

akce se potom generuje konkrétní akce při přenosu typového procesu do akcí. 

Některé typové procesy mohou sloužit jako tzv. vzorové. Vzorové typové procesy se používají 

jako vzory pro opakované používání při vkládání do struktury jiného procesu.  
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Příklad typového procesu : 

 
Pomocí definice typových procesů a podprocesů včetně toku dokumentů lze však významně 

podpořit korektní postup při vytváření dokladů. V rámci procesu lze aplikovat rozhodovací a 

schvalovací algoritmy, případně vytvářet úkoly na jednotlivé pracovníky včetně monitorování 

stavu nadřízených akcí. Pro pomoc při průchodu procesem je v IS QI vytvořen tzv. Průvodce 

procesem. V něm je možné postupně procházet jednotlivé procesy a vytvářet automaticky 

jednotlivé doklady a akce. Tento průvodce procesem je možné využít také k simulaci procesů 

nebo seznámení nových zaměstnanců s firemními procesy. 
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Servis a údržba zdravotnických prostředků 

Zdravotnické prostředky vyžadují rozšířenou evidenci oproti standardním servisovaným 

zařízením v rozsahu, který pokryje legislativní požadavky kladené na tuto oblast evidence. 

Aplikace Zdravotnické prostředky je součástí systému QI, a tyto požadavky splňuje. 

Zdravotnická technika je vedena v samostatném formuláři s rozšířenou funkčností.  

Všechny informace o servisu a údržbě, vazby na finanční doklady, dodací listy, vydané 

objednávky a žádanky, jsou uloženy v systému QI. Přínosem je přístup k přehledům a 

vyhodnocení nákladů souvisejících s údržbou zařízení všem oprávněným uživatelům. Vedoucí 

pracovníci i uživatelé na odděleních tak budu mít okamžité komfortní zobrazení požadovaných 

informací s využitím předdefinovaných a přednastavených filtrů.  

Nositelem informací o nákladech je servisní zásah. Servisní zásah je druh Akce, ke které jsou 

připojeny všechny související položky dokladů. Na základě tohoto propojení jsou dostupná 

vyhodnocení nákladů přes zařízení, druhy zásahů, podle hospodářského střediska v kombinaci 

se zadáním časového intervalu. 

Systém umožní vyhodnocení nákladů a výnosů využitím technologie modelované hierarchické 

struktury akcí. Servisní zásahy nesou informaci o druhu zásahu a zařízení, na kterém byl zásah 

proveden. Doklady (faktury, dodací listy, skladové výdejky, výkazy činností), které jsou nositeli 

informace o hodnotě zásahu a účetních dimenzích (středisko, kalkulační jednice), jsou 

směřovány přes dimenzi Akce na tyto servisní zásahy. Výpočet nákladů následně probíhá z 

potřebné úrovně struktury, zobrazí se náklady i výnosy ze všech dokladů zařazených k akcím v 

hierarchii. 

Pro potřeby servisu a údržby se jedná o podchycení a sledování nákladů na opravy 

technologických celků a zdravotnických přístrojů.  
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Příloha č. 3  Specifikace ceny 
 

     

Tabulka č. 1 
    

Fáze plnění   Cena v Kč bez 

DPH 

Sazba 

DPH % 

Cena celkem 

v Kč vč.DPH 

 

Fáze 1 - Fáze 5, vč. licencí, HW, migrace a 

školení 

     8 430 000     21      10 200 300     
 

Fáze zajištění podpory provozu za období 60 

měsíců 

     1 960 000     21        2 371 600     
 

Fáze maintenance 

licencí za období 

60 měsíců 

       2 232 000     21        2 700 720     
 

        
 

Cena celkem        12 622 000            15 272 620     
 

      

      

Tabulka č. 2 (cenový rozpad fáze 

implementace) 

    

  Cena v Kč bez 

DPH 

Sazba 

DPH % 

Cena celkem 

v Kč vč.DPH 

 

Licence základního SW       
 

Licence aplikační 

SW a databáze 

Operační systém, 

databázový systém 

          350 000     21           423 500     
 

EIS        1 100 000     21        1 331 000     
 

Správa a údržba budov           500 000     21           605 000     
 

Řízení projektů           500 000     21           605 000     
 

Spisová služba           400 000     21           484 000     
 

Náklady na HW        1 250 000     21        1 512 500     
 

Implementační práce, vč. integrace do 

prostředí zadavatele (vyjma migrace a 

školení) 

       3 430 000     21        4 150 300     
 

Migrace dat souvisejících s IS ze stávajících 

systémů 

          300 000     21           363 000     
 

Školení           600 000     21           726 000     
 

Analytická a implementační fáze celkem       8 430 000            10 200 300     
 

      

      

Tabulka č. 3 (Maintenance licencí aplikační SW a databáze) 
   

Maintenance licencí (tj. licencí 

poskytnutých jako "Licence aplikační SW 

a databáze") 

Cena bez DPH v 

Kč za 1 měsíc 

Sazba 

DPH v 

% 

Cena vč. DPH 

v Kč za 1 

měsíc 

Cena celkem bez 

DPH v Kč za 60 

měsíců 

Operační systém, databázový systém                4 200     21                5 082                          252 000     

EIS              16 000     21              19 360                         960 000     

Správa a údržba budov                8 000     21                9 680                         480 000     

Řízení projektů                3 000     21                3 630                          180 000     

Spisová služba                6 000     21                7 260                          360 000     

Cena celkem za maintenance              37 200                    45 012                       2 232 000     
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Tabulka č. 4 (Maintenance všech nezbytných licencí) 

  
  

Maintenance licencí  Cena bez DPH v 

Kč za 1 měsíc 

Sazba 

DPH v 

% 

Cena vč. DPH 

v Kč za 1 

měsíc 

Cena celkem bez 

DPH v Kč za 60 

měsíců 

Maintenance licencí aplikační SW a databáze 

(v souladu s tabulkou č.3) 

             37 200     21              45 012                       2 232 000     

Maitenanace licencí základního SW         

Cena celkem za maintenance              37 200                   45 012                       2 232 000     
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Příloha č. 4  Seznam poddodavatelů 
 

 

 

1. TESCO SW a.s. 

Sídlo:     tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc – Hodolany, PSČ: 779 00 

IČ:   25892533 

DIČ:    CZ25892533 

Statutární zástupce: RNDr. Josef Tesařík, generální ředitel 

Obchodní rejstřík: B 2530 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

Kontaktní údaje: tel.: xxx 

   e-mail:  tescosw@tescosw.cz 

 

Poskytované služby: Osvědčení o odborné kvalifikaci fyzických osob odpovědných za 

poskytování plnění včetně dokladů o odborné kvalifikaci 

(profesní životopis, certifikát v oblasti řízení enterprise / IT 

architektury) 

    

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 

Plnění v této oblasti: funkční oblasti Správa a údržba budov, 

Evidence majetku, část logistika, část spisová služba 

 

2. Pectol.cz s.r.o. 

Sídlo:     Kranichova 1108/6, Šumperk, PSČ: 787 01 

IČ:   03759466 

DIČ:    CZ03759466 

Statutární zástupce: Jakub Helešic, jednatel 

Obchodní rejstřík: C 61229 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

Kontaktní údaje: tel.: xxx 

   e-mail:  info@pectol.cz 

 

Poskytované služby: Plnění v této oblasti: funkční oblasti Projektové řízení 
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Příloha č. 5  Realizační tým 
 

Projektový manažer (1 osoba) 

Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Burget 

Popis funkce člena týmu na plnění 

zakázky: 

Řízení projektu, koordinace aktivit, vedení 

projektové agendy, řízení projektových týmů 

Vymezené úkoly k plnění: Úkoly vyplývající z role projektového manažera 

 

Zástupce projektového manažera (1 osoba) 

Jméno a příjmení: Ing Robert Mikuláštík 

Popis funkce člena týmu na plnění 

zakázky: 

Zástupce projektového manažera 

Vymezené úkoly k plnění: Viz úkoly projektového manažera 

 

Systémový architekt ERP (1 osoba) 

Jméno a příjmení: Michal Holiš 

Popis funkce člena týmu na plnění 

zakázky: 

Odpovědnost za komplexní návrh řešení projektu 

Vymezené úkoly k plnění: Návrh, oponentura a akceptace návrhu řešení 

projektu, dohled nad realizací 

 

Specialista – vývojář (1 osoba) 

Jméno a příjmení: Ing. Martin Křivánek 

Popis funkce člena týmu na plnění 

zakázky: 

Vývojář 

Vymezené úkoly k plnění: Vývoj zakázkových úprav, vývoj integračních vazeb 

na aplikace třetích stran, řízení dalších vývojářů 

v týmu 

 

Konzultanti ERP (3 osoby) 

Jméno a příjmení: Monika Chaloupecká 

Popis funkce člena týmu na plnění 

zakázky: 

Konzultant – ERP  

Vymezené úkoly k plnění: Konzultace, školení, implementace části ERP 

v oblastech účetnictví, finance, sklady … Řízení týmu 

ostatních projektových konzultantů 

 

Jméno a příjmení: Jakub Vymětal 

Popis funkce člena týmu na plnění 

zakázky: 

Konzultant – ERP  

Vymezené úkoly k plnění: Konzultace, školení, implementace části ERP 

v oblastech logistika, prodej, nákup, workflow … 

Řízení týmu ostatních projektových konzultantů 
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Jméno a příjmení: Ing. Hana Vávrová 

Popis funkce člena týmu na plnění 

zakázky: 

Konzultant – ERP  

Vymezené úkoly k plnění: Konzultace, školení, implementace části ERP 

v oblastech účetnictví, finance, majetek, správa a 

údržba budov… Řízení týmu ostatních projektových 

konzultantů 
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Příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů – vzor 
 

 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

uzavřená níže uvedeného dne podle článku 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů (dále jen „ZZOÚ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „smlouva“): 

 

______________ 

zastoupená: ______________ 

se sídlem: ______________  

IČO:     ______________ 

DIČ:    ______________ 

bankovní spojení:   ______________ 

číslo účtu:    ______________ 

 

(dále jen „Správce“) 

 

a 

 

[doplnit název/obchodní firmu] 

IČO: [doplnit]  

se sídlem: [doplnit] 

zapsaná v: [doplnit údaje z obchodního rejstříku]  

zastoupená: [doplnit]  

(dále jen „Zpracovatel“) 

(Správce a Zpracovatel dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“) 

 

v následujícím znění: 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1.1 Správce předává Zpracovateli ke zpracování osobní údaje za účelem výkonu následující 

činnosti / plnění následující smlouvy uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem: [vybrat 

z uvedených variant a doplnit specifikaci] (dále jen „Plnění“). 

1.2 Správce a Zpracovatel uzavírají tuto smlouvu v souladu s požadavkem čl. 28 GDPR a 

požadavky ZZOÚ. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při 
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zpracování osobních údajů, zejména s ohledem na zajištění odpovídající úrovně jejich 

zabezpečení a na jejich ochranu. 

Čl. II 

Předmět zpracování, kategorie osobních údajů a subjektů údajů, doba zpracování 

2.1 V souvislosti s Plněním jsou Zpracovatelem zpracovávány osobní údaje následujících 

kategorií fyzických osob - subjektů údajů: [doplnit – např. zákazníci]. 

2.2 V souvislosti s Plněním jsou Zpracovatelem zpracovávány osobní údaje fyzických osob za 

následujícím účelem: [doplnit – provoz informačního systému]. 

2.3 V souvislosti s Plněním jsou Zpracovatelem zpracovávány následující kategorie osobních 

údajů fyzických osob: [doplnit – např. identifikační údaje (jméno a příjmení, datum 

narození, pracovní pozice/funkční místo), adresní údaje (bydliště, adresa pro doručování), 

kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky), 

případně další údaje fyzických osob (bankovní účet, platová třída aj.)]. 

2.4 V souvislosti s Plněním jsou osobní údaje zpracovávány Zpracovatelem pouze po dobu 

nezbytně nutnou k poskytování Plnění, nejdéle však do [doplnit, případně upravit], pokud 

nebude mezi smluvními stranami dohodnuto v průběhu trvání smlouvy písemně jinak.  

2.5 O rozsahu a době zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním Plnění 

Zpracovatele rozhoduje vždy výhradně Správce. 

2.6 Osobní údaje jsou / nejsou [vybrat jednu z variant] zpracovávány Zpracovatelem 

prostřednictvím automatizovaných prostředků.  

Čl. III 

Prohlášení smluvních stran 

3.1 Správce prohlašuje, že je v postavení správce osobních údajů zpracovávaných 

Zpracovatelem na základě této smlouvy. 

3.2 Správce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy plní všechny své povinnosti dle 

právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zpracovává osobní údaje výhradně 

na základě platných právních titulů, v rozsahu a způsobem odpovídajícím sledovanému 

účelu, informuje subjekty údajů o prováděném zpracování, umožňuje subjektům údajů 

výkon jejich práv v rozsahu předvídaném GDPR. Správce se současně zavazuje k plnění 

těchto povinností také po celou dobu platnosti této smlouvy. 

3.3 Zpracovatel prohlašuje, že je v postavení zpracovatele osobních údajů zpracovávaných 

na základě této smlouvy. 

 

Čl. IV 
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Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zpracovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Správce, a to za účelem 

poskytování Plnění. Zpracovatel se zavazuje neužít zpracovávané osobní údaje pro své 

vlastní potřeby a účely odlišné od poskytování Plnění.  

4.2 Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích. 

Zpracovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby (podzpracovatelé) podílející se na 

jeho straně na zpracování byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni 

o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. 

Povinnost zachování mlčenlivost Zpracovatele trvá i po ukončení platnosti této smlouvy. 

Pokud Zpracovatel zapojí do zpracování osobních údajů podle této smlouvy 

podzpracovatele, zavazuje se uložit mu prostřednictvím vlastních smluvních ujednání 

podmínky zpracování a povinnosti na ochranu osobních údajů alespoň v rozsahu 

povinností, jaké plynou z této smlouvy Zpracovateli. 

4.3 Zpracovatel je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetí osobě výhradně na 

základě písemného požadavku nebo souhlasu Správce. 

4.4 Zpracovatel je oprávněn přistupovat ke zpracovávaným osobním údajům pouze za 

účelem poskytování Plnění a pouze v nezbytném rozsahu. 

4.5 Zpracovatel je povinen poskytovat Správci požadovanou součinnost při splnění 

povinnosti Správce reagovat na žádosti subjektu údajů ve smyslu čl. 12 až 23 GDPR (např. 

na žádost o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádost o opravu nesprávně 

zpracovávaných osobních údajů, žádost o výmaz osobních údajů, žádost o omezení 

zpracování osobních údajů). K zajištění plnění této povinnosti je Zpracovatel povinen 

aplikovat vhodná organizační a technická opatření. 

4.6 Zpracovatel je povinen zajišťovat náležité zabezpečení zpracovávaných osobních údajů 

a poskytovat Správci nezbytnou součinnost k plnění jeho povinnosti ohlašování případů 

porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR a oznamování případů 

porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů ve smyslu čl. 34 GDPR. 

Zpracovatel je za tímto účelem zejména povinen oznámit Správci bezodkladně, 

nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění, porušení zabezpečení zpracovávaných 

osobních údajů včetně přibližného počtu dotčených subjektů údajů, dotčených záznamů 

a pravděpodobných důsledků.   

4.7 Zpracovatel je povinen poskytnout Správci požadovanou součinnost a veškeré informace 

k doložení skutečnosti, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě a je povinen 

umožnit provedení auditů, kontrol a inspekcí. 

4.8 Zpracovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů tak, aby subjekt údajů 

neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů a na právu na zachování 

lidské důstojnosti.  
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4.9 Pokud nestanoví právní řád nebo písemná smlouva jinak, je Zpracovatel povinen po 

skončení platnosti smlouvy předat (vrátit) veškeré zpracovávané osobní údaje zpět 

Správci, a je povinen vymazat veškeré předané/zpracovávané osobní údaje a jejich kopie, 

kterými disponuje. 

Čl. V. 

Zabezpečení osobních údajů 

5.1 Zpracovatel přijal a zavazuje se udržovat taková technická a organizační opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, dočasné nedostupnosti, k jejich 

jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Na 

požádání je Zpracovatel povinen kdykoliv Správci písemně sdělit způsob zabezpečení 

ochrany osobních údajů pro posouzení míry dostatečnosti tohoto zabezpečení. 

5.2 Za účelem naplnění požadavku uvedeného v odst. 5.1 této smlouvy Zpracovatel přijal 

a zavazuje se udržovat zejména následující opatření: [Konkrétní opatření a záruky 

uvedené níže k úpravě/odstranění/doplnění s ohledem na konkrétního Zpracovatele 

a povahu jeho zpracování]: 

a) písemnosti a digitální záznamová média, která obsahují osobní údaje, musí být 

uložena výhradně v uzamykatelných prostorách Zpracovatele, to platí i pro kopie 

písemností obsahující osobní údaje; 

b) na pracovišti Zpracovatele je povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti práce včetně 

požárních a poplachových pravidel tak, aby nedošlo ke zničení uložených písemností 

a digitálních záznamových médií v důsledku požáru, potopy nebo jiné havárie; 

c) data obsahující zpracovávané osobní údaje, která jsou uložena v pracovních 

počítačích Zpracovatele (jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), musí být 

zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob prostřednictvím povinné 

autentizace, platí zákaz sdělení nebo zpřístupnění autentizačních údajů pověřených 

osob Zpracovatele třetí osobě; 

d) přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně omezenému počtu pověřených 

osob Zpracovatele, které budou v pracovněprávním či jiném obdobném smluvním 

poměru ke Zpracovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou, 

rozsahem a účelem zpracování osobních údajů a budou povinny zachovávat 

mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním 

osobních údajů; 

e) osobní údaje budou pověřeným osobám Zpracovatele zpřístupněny pouze 

v rozsahu nezbytném pro realizaci Plnění; 
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f) zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti zpracovávaných 

osobních údajů, zavedená opatření a jejich korektní fungování bude Zpracovatel 

pravidelně kontrolovat; 

g) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 

fyzických či technických incidentů, a to zejména pravidelným zálohováním; 

h) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; 

i) pravidelná školení zaměstnanců; 

j) odpovídající antivirová ochrana při zpracování v rámci inf. systému; 

k) šifrovaný přenos zpracovávaných osobních údajů v rámci užívaného inf. systému; a 

l) servery se zpracovávanými osobními údaji umístěny v uzamčené serverovně.  

5.3 Zpracovatel se zavazuje na písemnou žádost Správce přijmout v přiměřené lhůtě 

stanovené Správcem další záruky za účelem dosažení odpovídající úrovně technického 

a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout další opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. 

5.4 Zpracovatel se zavazuje vést dokumentaci o přijatých technických a organizačních 

opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR, přičemž zajišťuje, 

kontroluje a odpovídá zejména za: 

a) plnění pokynů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;  

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům; 

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání 

záznamů obsahujících osobní údaje.  

5.5 Zpracovatel se zavazuje vést písemné přehledy o typových činnostech zpracování 

osobních údajů pro Správce, které obsahují: 

a) název a kontaktní údaje Zpracovatele a Správce, 

b) kategorie zpracování osobních údajů pro Správce včetně dotčených kategorií 

subjektů údajů, 

c) obecný popis zabezpečení osobních údajů. 

5.6 V případě zjištění porušení záruk dle odst. 5.2 této smlouvy je Zpracovatel povinen zajistit 

bezodkladně stav odpovídající stanoveným zárukám, nejpozději však do 3 (třech) 

pracovních dnů poté, co je k tomu Správcem vyzván, nehrozí-li riziko z prodlení. 

5.7 Zpracovatel jmenuje následující kontaktní osobu pro účely plnění této smlouvy, resp. 

řešení otázek souvisejících se zpracováním osobních údajů Zpracovatelem na základě 

této smlouvy (pokud je jmenován u Zpracovatele pověřenec, bude uveden): 

Jméno a příjmení:  [bude doplněno]   
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Pracovní pozice: [bude doplněno]   

E-mail:   [bude doplněno]   

Telefon:   [bude doplněno]   

Změnu kontaktní osoby včetně příslušných údajů je Zpracovatel povinen písemně 

oznámit Správci, a to nejpozději 3 kalendářní dny před nabytím účinnosti této změny. 

Tato změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. 

Čl. VI 

Doba trvání této smlouvy 

6.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran, V případě, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle 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, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí zpracovatel. 

6.2 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

6.3 Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana ukončit výpovědí, výpovědní doba činí šest 

kalendářních měsíců ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. Odst. 6.4 smlouvy 

tímto není dotčen. 

6.4 V případě, že Zpracovatel v důsledku změny legislativy, interních předpisů Správce nebo 

ukončení jiných souvisejících smluv uzavřených se Správcem přestane vykonávat Plnění, 

je kterákoliv smluvní strana oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí s výpovědní 

dobou jeden kalendářní měsíc ode dne doručení druhé smluvní straně. Výpověď z tohoto 

důvodu může být podána až poté, co Zpracovatel přestane vykonávat Plnění.   

6.5 Ukončení účinnosti této smlouvy se však nedotýká ustanovení, která mají ze své povahy 

nebo výslovného ujednání přetrvat i po ukončení její účinnosti (typicky povinnost 

zachování mlčenlivosti dle odst. 4.2 této smlouvy). 

Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 

7.1 Tato smlouva může být doplněna a pozměněna pouze písemným dodatkem 

podepsaným oběma smluvními stranami. 

7.2 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, nebo se stane později neplatným, 

nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že některé 

z ustanovení této smlouvy je neplatné, nebo se stane později neplatným nebo 

neúčinným, zavazují se smluvní strany, že ho nahradí ustanovením, které nejvíce 

odpovídá původní vůli smluvních stran a účelu podle této smlouvy. 
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7.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že jejich smluvní 

volnost není omezena. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena za 

nevýhodných podmínek nebo v tísni, že si ji řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly 

a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy. 

V __________________dne __________________ V _________________ dne ____________________ 

 

 

________________________________   ________________________________ 

Správce      Zpracovatel 
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Příloha č. 7  Specifikace Proprietárního software 
 

Položka 

Cena pořízení bez 

DPH 

Cena 

maintenance bez 

DPH/měsíc 

SQL Svr Std Core Lic / SA 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd        240 000       

WINSVR 2019 STD           50 000       

Veeam Backup & Replication Standard - Public           60 000       

CELKEM        350 000                       4 200     

viz cenové tabulky   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



[I ATLAS CONSULTING
II EN SxITpINY ATL As GHoUp a.s.Eu lden ca E vĺnlu

.. l-ii : l) 5

ho ní coDEXlS@ a ho AKTUALlzAcĺ

uzavřená zejména dle ust. s 2358 a násl. a s 2586 a násl' zákona ć,.89ĺ2012 občanského zákonĺku, ve zněnĺ
pozdějších předpisů

1. Smluvnístrany

ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 2921 1 3, 702 00 ostrava, Moravská ostrava
lČo: 46578706, DlČ: CZ46578706
Bankovní spojení: Komerční banka ostrava, č.ú.: 36600761/0100
e-mail: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KĘským soudem v ostravě, oddĺl C' vložka 3293
zastoupená: lng. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti
(dále jen,,poskýovatel")

a
KroměříŽská nemocnice a.s.
Havlĺčkova 660/69' 767 01 KroměříŽ
lČo: 27660532' DlČ: cz27660532
Ban kovn í spojení: Čsos, č,.u.: 277 67 4788/0300
e-mail 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KĄským soudem v ...Brně, oddíl B''.' vložka..'4416'.
zastoupená: MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, místopředsedou představenstva.
(dále jen ,,uŽivatel")

2' Předmět smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou zavazĄe uŽivateli zasĺlat, a uŽivate_! se zavazuje od poskytovatele odebírat
aktualizace odborné edice právnĺho informačnĺho systému coDExls- (dále jen ,,produkt") v rozsahu dle nĺŽe
uvedené specifikace, ve zvoleném reŽimu. UŽivatel se zavazuje za týo aktualizace uhradit poskýovateli cenu dle
článku 3 této smlouvy.

Aktualizovaný produkt Verze Poěet licencí
coDExts
CODEXTS NET Servis
LITERATURA CODEXIS
Sledované dokumenty coDEXls

3. Cenové a platebnípodmínky

Cena aktualizací je stanovena na í6.000,- Kč bez DPH ročně. Celková cena za celé období trvání smlouvy
dle prvního ods-tavce ělánku 5 je 48.000,- Kč (slovy: čtyřicetosmtisíckorunčeských). Úhradu aktualizací
provede uŽivatel jednorázově dopředu na celé obdobĺ trvání smlouvy na základě elektronického platebního
dokladu zaslaného poskytovatelem se splatností do 30 dnů ode dne jeho doručenĺ uŽivateli na jeho e-mailovou
adresu:  Doručením elektronického platebního dokladu se tak
rozumí jeho odeslání na uŽivatelem uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktnĺ osoba odběratele pro fakturaci: 

UŽivatel má právo na odběr aktualizací pouze v případě, Že všechny závazky vůči poskytovateli byly splněny,
a Že všechny odebrané aktualizace byly zaplaceny.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to o mĺru ročnĺ inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen
(lSC)'Českého státisticr-eľlo úřadu, oÍlciálně vyhlášenou v ČR za uplynulý kalendářní rok.

4. Právaa povinnosti smluvních stran

Poskytovatel garantuje, Že aktualizovaný produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uŽivatelské dokumentaci
(přĺručkách ď manuálech), jak jsou dostupné na internetorných stránkách poskytovatele a v uŽivatelské

dokumentaci. UŽivatel je odpovědný za to, aby se s uŽivatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastností či

funkcí, které nejsou v üživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a uŽivateli nevznikají z tohoto

důvodu Žádnénároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od této smlouvy.

ATLAS consulting spol. s r'o" člen Skupiny ATLAS GRoUą Výstavní 292113,702 00 ostrava

N/2
N/2
N/2
N/2

,l

1

1

1

33 cz www.atlasgroup.cz



Na oata posKytnuta V ramci zaKadnĺ dodáVky produktu a aktualizací se vztahují Všeobecné obchodnĺ a licenční
podmínky základní ve stejném rozsahu. Jejich zĺěnĺ je umístěno na internetorĺ'ých stránkách

Smĺouva je uzavřena na dobu určitou _ do 31 '12.2021 .

Po uplynutí sjednané doby trvánĺ smlouvy, se tato smlouva za týchŽ podmínek, za jakých byla původně sjednána,
obnovuje vŽdy o dalších 'l2 měsĺců, pokud poskýovatel ne-bo uŽivatel nesděli pĺsemn-c druhému účastníku
smlouvy, nejméně 2 měsíce před uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy, Že nemá zájem najejím dalším
pokračovánÍ.

Smlouvu lze před uplynutím její sjednané doby trvání pĺsemně ukončit, a to:- na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,- odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě, Že uŽivatel porušuje povinnosti, vyplývající
z ustanovení této smlouvy, a to zejména z důvodu prodlení s platbami dle této smlouvy. eravňi ůeińry
odstoupenĺ nastávají dnem doručení pĺsemného oznámení o odstoupenĺ uŽivateli.

6. Přechodná a závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze čĺslovanými písemnými dodatky, signovanými zástupci smluvnĺch
stran.

l9!9 sml9uva a práva a povinnosti zni vzniklá se řídĺ příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z'č.
8912012 Sb.) a autorského zákona (z'čl.12112000 Sb.)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od dne 1.1 .2019.
Poskytovateltouto smlouvou nepřipouští pňjetí dalšĺch obchodnĺch podmĺnek.

odpověď strany této smlouvy, podle $ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, sdodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky nebo uzavřením této smlouvy, ani kdyŽ podstatně neměnĺ podmínky nabĺdky'
Smluvnĺ .strany dohodly, Že vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na vztah zalożený
touto smlouvou:$ 1765, S 1766, S 1799 a g 1800.

Uživatel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, Že se před jejĺm uzavřením důkladně seznámil s obsahem
Všeobecných obchodnĺch a licenčních podmínek, které tvoří její součást a jsou uveřejněny na webu
poskýovatele, těmto podmĺnkám plně porozuměl a bude se jimi řĺdit.
Strany vtýslovně potvzují, Že základní podmĺnky této smlouvy jsou rĺýsledkem jednání stran a každá ze stran
měla příleŽitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany s jejím obsahem bez{hradně souhlasí
a jejich podpisy jsou projevem jejich váŽné a svobodné vůle a dokládajĺ pravost vzniku závazků z této smlouvy.

V ostravě, dne 9. ledna 2019 .4r', Í/,n

poskýovatel
razítko a podpis zástupce

M

ATLAS consulting spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP

Mergenthalová' MBA
představentva
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Smlouva o poskytování informačního systému Hlášení nežádoucích událostí 

                                uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi: 
 
 

Obchodní jméno: Instant Solutions s.r.o. 
Sídlo:   Hvozdná e.č. 39, 76311 Zlín 11 
IČO:   26942496 
DIČ:   CZ26942496 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu:  xxx 
Jednající:  Tomáš Daněk, jednatel společnosti 
Údaje v OR:            společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46840 
Den zápisu:  23. června 2004              
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
  
a 
 
Obchodní jméno: Kroměřížská nemocnice a.s. 
Sídlo:   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
IČO:   27660532 
DIČ:   CZ27660532 
Údaje v OR:  společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4416 
Zastoupená:  MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva 
 
(dále jen „Klient“) 

I. 
Preambule 

 
Smluvní strany uzavírají mezi sebou tuto smlouvu, aby upravily své vzájemné vztahy při poskytování 
informačního systému pro evidenci záznamů o nežádoucích událostech ovlivňujících kvalitu 
zdravotních služeb a bezpečnost pacientů a dalších souvisejících údajů (Hlášení nežádoucích událostí, 
dále také jen HNU) u poskytovatele zdravotnické lůžkové péče, a to Kroměřížská nemocnice a.s.. 
Účelem této evidence je zejména zvýšení kvality služeb a zlepšení bezpečnosti pacientů nemocnic 
eliminací systémových nedostatků v procesu poskytování zdravotních služeb a nikoliv potrestání 
nezáměrných chyb jednotlivců.  

 
II. 

Definice pojmů 
 
Smluvní strany se dohodly, že definují pojmy uvedené ve smlouvě takto: 
 
2.1 Záznam - popis nežádoucích událostí, tzn. událostí nebo okolností, které mohly vyústit nebo 

vyústily v tělesné poškození pacienta, kterým bylo možné se vyhnout, nebo neočekávané 
zhoršení klinického stavu pacienta, pokud má za následek trvalé tělesné poškození nebo úmrtí 
pacienta, pokud nejde o obvyklou komplikaci zdravotního stavu, např. medikační pochybení, 
úrazy pacientů, nosokomiální infekce apod.  

2.2 Aplikace – software pro vedení Záznamů a dalších souvisejících údajů. 
 



 

 

2.3 Informační systém HNU – soubor Poskytovatelem poskytovaného softwarového vybavení 
včetně Aplikace 

 
2.4 Garantovaná funkčnost – činnosti, jejichž nefunkčnost podstatně brání používání 

Informačního systému HNU v souladu se zamýšleným účelem evidence. Jedná se o tyto funkce 
Informačního systému:  

2.4.1. založení nového Záznamu, 
2.4.2. přihlášení uživatele, 
2.4.3. výpis seznamu existujících Záznamů dle zvolených kritérií, 
2.4.4. upravování existujících Záznamů, 
2.4.5. rozesílání e-mailových notifikací při změně v Záznamech, 
2.4.6. vytvoření statistické sestavy o Záznamech pro tabulkový procesor. 

 
2.5 Klientská instalace – instance operačního systému (virtualizovaná či běžící přímo na hardware) 

s Informačním systémem HNU 
 

2.6 Místo instalace – místo, ve kterém je umístěna Klientská instalace po jejím dodání ze strany 
Poskytovatele. 

 
2.7 Incident - nefunkčnost nebo nesprávná činnost Informačního systému HNU. 

 
2.8 Pracovní kalendář – Pracovním kalendářem se rozumí doba od 09:00 do 17:00 hodin 

v pracovních dnech. 
 
2.9 Požadavek – žádost o provedení úkonu na Klientské instalaci nebo v souvislosti s ní. Požadavek 

může zahrnovat:  
2.9.1 žádost o odstranění Incidentu, 
2.9.2 žádost o poskytnutí konzultace, 
2.9.3 žádost o zpracování dat, 
2.9.4 žádost o změnu nastavení či úpravu funkce Informačního systému HNU, 
2.9.5 žádost o aktualizaci Informačního systému HNU na nově vydanou verzi. 

 
2.10 Prvek IT infrastruktury – zařízení (hardware), program (software), virtualizační prostředí nebo 

prostředky pro konektivitu do veřejné sítě elektronických komunikací, které jsou přímo či 
nepřímo používány při používání funkcí Klientské instalace. 

 
2.11 Komponenty třetích stran – Prvky IT infrastruktury, dodávané či licencované pro běh Klientské 

instalace jinou osobou než Poskytovatelem. 
 
2.12 E-mailová adresa pro hlášení Požadavků – xxx  
 
2.13 Telefonní číslo pro hlášení Požadavků – xxx 
 
2.14 Technik – pracovník Poskytovatele, popřípadě jiná Poskytovatelem pověřená osoba, která 

vykonává pokyny Poskytovatele vedoucí k odstranění Incidentu. 
 
2.15 Osobní údaje – osobní údaje pacientů, pracovníků Klienta a nemocnic a ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 



 

 

III. 
Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel v rámci této smlouvy poskytuje Klientovi Informační systém HNU, a to tak že Klientovi 
poskytne licenci k užití Aplikace dle čl. V. této smlouvy a zajistí mu poskytování služeb definovaných 
v čl. VI. této smlouvy a Klient se zavazuje za výše uvedené hradit Poskytovateli úhradu ve výši a 
způsobem uvedeným v čl. VII. této smlouvy. 
Poskytovatel provede instalaci Informačního systému HNU nejpozději do 20 pracovních dnů od 
připravení prostředí pro běh Klientské instalace.  
Poskytovatel provede integraci s interním systémem ověřování uživatelů nemocnic dle požadavků 
Klienta (viz čl. VI., bod 6.7). 

 
IV. 

Účel a popis Informačního systému 
 
Informační systém HNU  je určen k vedení Záznamů pro interní účely nemocnic a Klienta a pro vytváření 
statistických sestav o těchto Záznamech. Kromě těchto činností Informační systém HNU rovněž 
jednosměrně automaticky předává po přijetí Záznamů pracovníkem nemocnice k dalšímu zpracování 
data těchto Záznamů, zbavená přímých identifikátorů pacientů a pracovníků nemocnice, k dalšímu 
zpracování do centrální databáze Národního systému hlášení nežádoucích událostí, který je nyní 
provozován Ústavem zdravotnické informatiky a statistiky.  Toto další zpracování se řídí oddělenou 
smlouvou mezi nemocnicemi a provozovatelem Národního systému hlášení nežádoucích událostí. 

 
V. 

Licence k Aplikaci 
 

Poskytovatel prohlašuje,  že je autorem díla  „Aplikace“  a má právo k poskytnutí  licence k užití 
Aplikace. Poskytovatel tímto uděluje Klientovi licenci k užití Aplikace pro jeho určené zaměstnance a 
rovněž pro pracovníky nemocnic vytvářejících Záznamy v nemocnicích. Tuto licenci poskytuje 
Poskytovatel Klientovi jako nevýhradní a to na dobu určitou po dobu účinnosti této smlouvy. Odměna 
za poskytnutí této licence je zahrnuta v celkové úhradě za poskytování Informačního systému 
specifikované v článku VII. této smlouvy. Ostatní softwarové komponenty Informačního systému 
(všechny mimo Aplikaci) jsou volně dostupné včetně zdrojových kódů prostřednictvím veřejné sítě 
elektronických komunikací a jejich licence jsou k dispozici zdarma od jejich výrobců. 

 
VI. 

Poskytované služby 
 

Poskytovatel zajišťuje po dobu účinnosti této smlouvy v rámci Pracovního kalendáře pro Klienta sám 
nebo prostřednictvím dalších osob níže uvedené služby. Veškeré níže uvedené služby poskytuje 
Poskytovatel pouze za podmínky funkčního spojení Klientské instalace do veřejné sítě elektronických 
komunikací. 
6.1  Prvotní zavedení organizační struktury nemocnice a nastavení Aplikace pro potřeby Klienta a 

nemocnic při zahájení provozu. Nastavením Aplikace je myšleno určení viditelnosti a 
povinnosti vyplnění u jednotlivých polí formuláře pro zadání nového Záznamu v rámci 
Informačního systému HNU. 

6.2  Oživení Klientské instalace při zahájení provozu a test její funkčnosti. 
6.3  Aktualizace Aplikace dle mezinárodních doporučení pro evidenci a řízení nežádoucích 

událostí a legislativních požadavků včetně metodik Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktualizace 
bude provedena na základě Požadavku Klienta. 



 

 

6.4  Sledování běhu Informačního systému HNU. Informační systém HNU zasílá během tohoto 
sledování automaticky technické údaje o svém běhu do centrálního dohledového nástroje 
Poskytovatele. Tyto technické údaje neobsahují data Záznamů. Toto sledování je prováděno 
s následujícím cílem: 

6.4.1  minimalizace počtu Incidentů, které mají dopad na poskytované služby Klienta, 
6.4.2  garance dostupnosti zálohy dat Aplikace na lokálním disku.  

6.5  Příjem a evidence všech Požadavků Klienta, které Klient zašle na E-mailovou adresu pro 
hlášení Požadavků nebo oznámí na Telefonní číslo pro hlášení Požadavků 

6.6  Řešení Incidentů, které se vyskytnou na Klientské instalaci a to níže uvedeným způsobem: 
6.6.1  Poskytovatel vyřeší Incident poradou po telefonu, vzdálenou správou nebo zásahem na 

Místě instalace. O tom, který z výše uvedených způsobů řešení bude proveden, 
rozhoduje Poskytovatel.  

6.6.2  Poskytovatel je povinen vyřešit Incident ohlášený nemocnicí nebo Klientem nejpozději 
do 24 hodin uběhlých od nahlášení Incidentu v rámci pracovního kalendáře, a to 
v případě, že tento Incident se týká Garantované funkčnosti. Pokud tak Poskytovatel 
neučiní, je povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou započatou 
hodinu prodlení, nezpůsobenou nefunkčností Komponent třetích stran, do maximální 
výše měsíční úhrady dle bodu 7.1 této smlouvy.  

6.6.3  Klient (případně nemocnice) je povinen zajistit přítomnost svého zástupce v Místě 
Instalace, a to minimálně v době započetí řešení Incidentu. Informaci o započetí řešení 
Incidentu předá Poskytovatel Klientovi (případně nemocnici) stejným způsobem, jakým 
Klient (případně nemocnice) vznik Incidentu ohlásil, tj. za pomocí telefonu popřípadě 
elektronické pošty. 

6.6.4  Pro řešení incidentu je Klient (případně nemocnice) povinen na vyžádání Poskytovatele 
zpřístupnit Klientskou instalaci Poskytovateli přes veřejnou síť elektronických komunikací 
pro možnost vzdálené správy například pomocí terminálového přístupu protokolem SSH. 

6.6.5  Řešení Incidentů týkajících se Komponent třetích stran není Poskytovatel povinen 
provést. 

6.7  Dodavatel  se  zavazuje poskytnout maximální součinnost pro integraci s Aplikací se 
systémem ověřování uživatelů nemocnic. (Předpokládaný model: Integrace zajistí 
přihlašování uživatelů pomocí jejich hesel - v tomto případě půjde o autentizaci, kdy 
Informační systém HNU si přes protokol SAML zavolá klientské SSO, uživatel v SSO aplikaci 
vyplní login/heslo a SSO odešle uživateli pomocí protokolu radius odpovídajícímu 
nemocničnímu Radiusu k ověření, Radius pak přes protokol LDAP ověří uživatele v 
nemocničním AD a Informační systém HNU (přes SSO a protokol SAML) dostane zpátky info, 
zda to dopadlo true/false. Na odpověď true/false zareaguje přístupem nebo odmítnutím 
uživatele.). 

 
 

VII. 
Úhrada za poskytování Informačního systému 

 
7.1. Klient je povinen hradit Poskytovateli za poskytování Informačního systému HNU cenu ve 

výši 3 000 Kč bez DPH měsíčně, tzn. ve výši 3 630 Kč včetně DPH měsíčně pozadu počínaje 
měsícem, ve kterém byl Informační systém HNU poskytnut a stal se schopný plného užívání. 
Současně se zavazuje Klient uhradit jednorázově částku ve výši 6 000 Kč bez DPH, tzn., 7 260 
Kč včetně DPH za implementaci Informačního systému HNU.  

7.2. Sjednanou cenu je možné změnit pouze na základě zákonné změny sazby DPH.  
7.3. Cena bude hrazena Klientem na základě faktury Poskytovatele, která bude vystavena za 

předchozí kalendářní měsíc do 10. dne měsíce následujícího a která bude mít náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 



 

 

předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od jejího doručení Klientovi. 

7.4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. 
dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH 
nebo jiná náležitost faktury, je Klient oprávněn tuto fakturu vrátit Poskytovateli k provedení 
opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. 

7.5. Bankovní účet uvedený ve vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny musí 
odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona o DPH příslušným 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Klient 
Poskytovateli vystavený daňový doklad za podmínek dle předchozího odstavce vrátit. 

7.6. Klient je oprávněn provést úhradu ceny Poskytovateli tak, že Poskytovateli bude uhrazena 
cena bez daně z přidané hodnoty, přičemž částka připadající na úhradu daně z přidané 
hodnoty bude Klientem za Poskytovatele v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH 
uhrazena přímo na účet příslušného správce daně. 

7.7. Klient je oprávněn využít své právo přímé úhrady daně z přidané hodnoty u každého 
jednotlivého daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, přičemž na základě písemné 
žádosti doloží Klient Poskytovateli provedení úhrady příslušné částky na účet správce daně. 
Smluvní strany sjednávají, že v případě využití oprávnění Klienta dle tohoto ustanovení 
nevzniká Poskytovateli nárok na úhradu částky připadající na daň z přidané hodnoty dle 
příslušného daňového dokladu. 

7.8. Okamžikem zaplacení ceny se rozumí datum odepsání příslušné částky, odpovídající 
vyúčtované ceně, z účtu Klienta ve prospěch účtu Poskytovatele. 

7.9. Sjednaná měsíční cena je hrazena za poskytnutí Informačního systému HNU, přičemž na tuto 
úhradu nemá vliv počet řešených požadavků. 

7.10. Sjednanou měsíční cenu uvedenou v článku VII., odst. 7.1 je Poskytovatel oprávněn 
maximálně jednou ročně zvýšit dle úrovně inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem 
pro období od oznámení tohoto zvýšení Klientovi, a to nejdříve od roku 2022.  

 
VIII. 

Další práva a povinnosti stran smlouvy 
 

8.1. Klient je povinen chránit Klientskou instalaci před neoprávněnými zásahy třetích osob a 
útoky škodlivého kódu ze sítě Klienta. 

8.2. Klient není oprávněn zasahovat do nastavení Informačního systému HNU jiným způsobem, 
než přes webové rozhraní Aplikace a není oprávněn zasahovat do nastavení Informačního 
systému HNU jiným způsobem, jako například konfiguračními nástroji operačního systému, 
databázového serveru, aplikačního serveru a LDAP serveru. Klient není oprávněn provádět 
přímé změny v datech Informačního systému. 

8.3. Klient je povinen zajistit pro provoz Klientské instalace nezbytné Prvky  IT  infrastruktury. 
Tyto Prvky IT infrastruktury jsou pro účely této smlouvy považovány za Komponenty třetí 
strany. 

8.4. Klient je povinen dodržovat pokyny Poskytovatele při používání Informačního systému HNU, 
zejména minimální konfigurace hardware a software pro běh Informačního systému HNU 
stanovené v jeho technické dokumentaci. 

8.5. Klient je povinen potvrzovat “Servisní listy“, které mu budou předloženy po dokončení 
instalace nebo provedení opravy či změny na Klientské instalaci. 

8.6. Bude-li nahlášena závada a zjištěno její způsobení zásahem zákazníka, bude zásah účtován 
hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku Poskytovatele. 

8.7. Klient předá Poskytovateli před provedením instalace Informačního systému  HNU  
serverový certifikát s privátním klíčem pro protokol  HTTPS  a přístupové údaje pro svůj  
SMTP server. 



 

 

8.8. Klient zajistí diskový prostor přístupný po síti z Klientské instalace pro odkládání záloh 
databáze Informačního systému HNU ve formátu komprimovaných XML souborů 
obsahujících data jednotlivých Záznamů. 

8.9. Klient se v souvislosti s plněním služeb dle odstavce 6.7 zavazuje poskytnout součinnost.  
 

IX. 
Zpracování osobních údajů 

 
9.1. Ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou nemocnice   „správci“ osobních údajů 
uvedených v Záznamech. 

9.2. Poskytovatel není zmocněn touto smlouvou ke zpracování Osobních údajů uvedených 
v Záznamech a není tedy „zpracovatelem“ osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Poskytovatel se stává „zpracovatelem“ Osobních údajů uvedených v Záznamech a 
je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze na základě předchozího písemného pověření. 
Za písemné pověření je považován i písemný Požadavek Klienta vyžadující zpracování 
Osobních údajů, kdy účel zpracování je specifikován obsahem Požadavku Klienta a rozsah 
zpracování je určen jako pouze takový, který je nezbytně nutný ke splnění tohoto Požadavku. 

9.3. Poskytovatel je v případě, kdy je pověřen dle této smlouvy zpracovávat Osobní údaje, 
povinen postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zejména: 

9.3.1. při zpracování osobních údajů dbát, aby osoby, k nimž se osobní údaje vztahují, neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na 
ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého a osobního života,  

9.3.2. přijmout technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů. Tato povinnost platí i po ukončení smluvního vztahu,  

9.3.3. pokud jsou při plnění smluvního vztahu používány systémy a prostředky umožňující 
zpracování osobních údajů, zajistit, aby je používaly pouze oprávněné osoby, 

9.3.4. zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, jsou-li na nich uchovávány osobní 
údaje,  

9.3.5. informovat Klienta o všech porušeních zásad bezpečnosti a ochrany osobních údajů 
vzniklých v průběhu zpracování osobních údajů, 

9.3.6. pracovníci Poskytovatele a další osoby určené Poskytovatelem, které by v rámci 
zapracování, mohly přijít do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
osobních údajích. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušného zpracování. 

 
X. 

Doba trvání smlouvy 
 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv strana může 
smlouvu ukončit výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. V případě že dojde k zániku Poskytovatele, 
získá Klient časově neomezenou neexkluzivní licenci k Aplikaci pro potřeby vlastního provozu nebo 
provozu nemocnic. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 



 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Věci v této smlouvě výslovně 
neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky. Tato smlouva může být doplněna nebo 
změněna pouze na základě písemného ujednání smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.  
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, za splnění podmínek stanových zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se tímto dohodly, že 
smlouvu uveřejní Klient, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Za tímto účelem jsou 
smluvní strany povinny si poskytnout nezbytnou součinnost. Smluvní strany uvádí, že tato smlouva 
neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by 
musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy 
v plném rozsahu souhlasí, vyjma anonymizace zákonem stanovených osobních údajů. 
 

Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách Klienta. 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vážné, svobodné a skutečné vůli, což 
potvrzují svými podpisy na této smlouvě. 

 
 

 
 
Ve Zlíně   dne: 25. 2. 2021  V Kroměříži   dne: 3. 3. 2021   
 
 
Poskytovatel: Klient: 
 
 
 
 
……………………………………. …………………………………….. 
Tomáš Daněk MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
jednatel společnosti předseda představenstva 
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Smlouva o poskytování právních služeb 
 

 

Dnešního dne uzavřeli 

 

 

 

Kroměřížská nemocnice a.s. 

sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 4416 

IČO: 27660532, DIČ: CZ27660532 

zastoupena MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedou představenstva 

(dále též jen „Klient“) 

 

 

a 

 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  

sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

sp. zn. C 60014 

IČO: 28305043, DIČ: CZ28305043 

č.ú. xxx 

zastoupená Mgr. Milanem Šebestou, LL.M., advokátem a jednatelem 

(dále též jen „Advokát“) 

 

 

 

tuto smlouvu o poskytování právních služeb 

s poukazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, 

zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v účinném znění,  

jakož i související právní předpisy. 
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1. Advokát se zavazuje poskytovat Klientovi právní služby spočívající v administraci 

nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):  

a) na pořízení hardwarového vybavení (dále jen „VZ na HW“), 

b) na implementaci Picture Archiving and Communication System (dále jen „VZ na 

PACS“).  

Právní služby budou poskytovány ve smyslu ust. § 43 odst. 1 ZZVZ a jejich součástí je 

z hlediska možných opravných prostředků i právní podpora při vypořádání námitek 

dodavatelů dle ZZVZ. Smluvní strany pro právní jistotu uvádí, že Advokát bude provádět 

zejména následující činnosti: 

 zpracování předběžného oznámení veřejné zakázky, pokud jeho uveřejnění 

hodlá Klient využít a pokud jej Klient sám neodeslal, a jeho uveřejnění; 

 součinnost při zpracování návrhu obchodních podmínek a konzultace 

s Klientem až do vypracování čistopisu; 

 zpracování návrhu textové části zadávací dokumentace v podrobnostech 

stanovených ZZVZ, kvalifikační dokumentace včetně návrhu kvalifikačních 

kritérií, podmínek a požadavků na zpracování nabídky a nabídkové ceny, 

a zapracování případných specifických podmínek poskytovatele dotace a jejich 

projednání s Klientem – za uvedené je vždy odpovědný Advokát; 

 přiměřená kontrola podkladů předávaných Klientem pro zpracování zadávací 

dokumentace (zejména vzhledem ke specifičnosti veřejných zakázek na 

dodávky a služby v oblasti informačních technologií a systémů), kterou lze na 

Advokátovi objektivně požadovat; 

 vypracování vzájemně odsouhlaseného konečného znění všech částí textové 

zadávací dokumentace (čistopisu); 

 zpracování Oznámení o zahájení zadávacího řízení; 

 odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku 

veřejných zakázek / Úředním věstníku EU; 

 v součinnosti s Klientem zveřejnění zadávací dokumentace na profilu 

zadavatele; 

 v součinnosti s Klientem zpracování vysvětlení zadávací dokumentace a jeho 

odeslání a uveřejnění ve lhůtě, způsobem a formou stanovenou zákonem; 

 v součinnosti s Klientem zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na 

profilu zadavatele; 

 vypracování pozvánek pro členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, 

případně členy komise pro posouzení podmínek účasti a jejich včasné rozeslání 

těmto členům, případně náhradníkům; 

 v případě požadavku Klienta zabezpečení celého průběhu přijímání obálek 

s nabídkami, vystavení potvrzení o převzetí nabídky a včetně pořízení 

potřebných dokumentů (seznam podaných nabídek); 

 organizační zabezpečení otevírání nabídek, včetně zpracování protokolu o 

otevírání nabídek; 



Stránka 3 z 7 

 účast na jednání hodnotící komise, Advokát či nejméně jeden jeho 

zaměstnanec bude členem všech komisí, které budou v souvislosti 

s předmětným zadávacím řízením ustanoveny; 

 kontrola splnění kvalifikace jednotlivými účastníky v rozsahu požadavků 

zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu 

o posouzení kvalifikace; 

 vypracování případných žádostí o doplnění kvalifikace a jejich odeslání;  

 vypracování pozvánek pro členy hodnotící komise a jejich rozeslání 

v dostatečném předstihu; 

 příprava čestného prohlášení ke střetu zájmů a mlčenlivosti členů /případně 

náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení podpisu; 

 právní posouzení nabídek v souladu se ZZVZ a požadavky zadavatele 

v rozsahu dle předmětu veřejné zakázky, zejména posouzení předložených 

návrhů smluv, právní posouzení nabídkových cen, právní posouzení cen 

s ohledem na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, posouzení příčin 

mimořádně nízké nabídkové ceny, obsahové posouzení nabídek; 

 zabezpečení písemností (žádostí) pro případné vysvětlení nabídek nebo 

odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídkách účastníků; 

 vypracování výsledku posouzení nabídek a posouzení případných vysvětlení či 

doplnění nabídek; 

 vypracování souhrnných podkladů o posouzení nabídek a zpracování 

podkladů pro členy hodnotící komise; 

 vypracování písemné zprávy o hodnocení nabídek; 

 příprava rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků, jejichž nabídky nesplnily 

požadavky zákona a zadavatele v průběhu zadávacího řízení a odeslání 

podepsaného rozhodnutí; 

 příprava oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k podpisu 

Klienta a odeslání oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele; 

 zajištění komunikace s vybraným dodavatelem v rámci poskytování 

součinnosti a předkládání dokladů před podpisem smlouvy v souladu se 

zákonem, a zpracování písemného výsledku o poskytnutí součinnosti; 

 uveřejnění výsledků zadávacího řízení ve Věstníku veřejných 

zakázek/v Úředním věstníku Evropské unie - Oznámení o výsledku zadávacího 

řízení; 

 oznámení zadavateli, že je oprávněn uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku; 

 zpracování návrhu rozhodnutí zadavatele k případným námitkám účastníků 

podaných k zadavateli a odeslání podepsaného rozhodnutí; 

 ukončení zadávacího řízení po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže; 

 zpracování písemné zprávy zadavatele o veřejné zakázce; 

 zpracování písemné evidence úkonů v zadávacím řízení včetně všech úkonů 

vůči správci Věstníku veřejných zakázek a vůči orgánu dohledu; 

 předání kompletní originální dokumentace o průběhu zadání veřejné zakázky 

(včetně originálů dodejek) zadavateli k archivaci; 
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 výkon dalších činností výslovně neuvedených, které jsou Advokátovi známy, a 

které jsou nezbytné k řádnému průběhu zadávacího řízení v souladu se ZZVZ. 

 

Místem plnění je sídlo Klienta a Advokáta podle povahy prováděných úkonů, nejde-li o 

úkony realizované vzdáleně. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou probíhat 

jednání ustanovených komisí a další jednání v sídle Klienta. 

 

Klient se zavazuje za poskytnuté právní služby zaplatit Advokátovi odměnu. 

 

2. VZ na HW bude zadávána buď s využitím institutu centrálního zadavatele dle § 9 ZZVZ 

anebo ve formě společného zadávání dle § 7 ZZVZ, a to v koordinaci s dalšími nemocnicemi 

Zlínského kraje: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Vsetínská nemocnice a.s. a 

Uherskohradišťská nemocnice a. s. 

 

3. VZ na PACS bude zadávána buď s využitím institutu centrálního zadavatele dle § 9 ZZVZ 

anebo ve formě společného zadávání dle § 7 ZZVZ, a to v koordinaci s dalšími nemocnicemi 

Zlínského kraje: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. a Uherskohradišťská nemocnice a. s. 

 

4. Advokát se zavazuje chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta. Při poskytování 

právních služeb je Advokát nezávislý, je však vázán právními předpisy a v jejich mezích 

příkazy a pokyny Klienta. Advokát současně bere na vědomí, že předmět veřejných zakázek 

je hrazen částečně z finančních prostředků Evropské unie a Advokát je tak povinen se 

seznámit i se všemi zvláštními podmínkami poskytovatele dotace a při administraci 

veřejných zakázek zabezpečit jejich dodržení. Jsou-li pokyny Klienta v rozporu se zákonem 

nebo předpisem upravujícím výkon advokacie, není jimi Advokát vázán; o této skutečnosti 

je povinen Klienta neprodleně vyrozumět. 

 

5. Klient současně s podpisem této smlouvy výslovně uděluje Advokátovi plnou moc 

k jednání jeho jménem v mezích této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, 

nebo pokud Advokát Klienta vyzve, zavazuje se Klient vystavit Advokátovi písemnou plnou 

moc zvláštní listinou. 

 

6. Klient se zavazuje poskytovat Advokátovi včas úplné a pravdivé informace a předkládat 

mu veškeré listinné materiály potřebné k řádnému výkonu činnosti podle této smlouvy, 

jakož i poskytnout jinou potřebnou součinnost; zejména stvrzuje pravdivost údajů, které 

Advokátovi v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy poskytl a je srozuměn s následky 

poskytnutí nepravdivých či neúplných informací v souvislosti s poskytováním právních 

služeb dle této smlouvy. Poskytnutí nepravdivých či neúplných informací může být 

Advokátem považováno za narušení důvěry mezi Klientem a Advokátem. 
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7. Advokát se zavazuje informovat včas Klienta o důležitých skutečnostech souvisejících 

s poskytováním právních služeb a poučit jej o jeho oprávněných nárocích 

jakož i lhůtách, v nichž je třeba je uplatňovat, jakož i jeho povinnostech vyplývajících 

z právních a jiných předpisů. 

 

8. Veškeré pokyny poskytuje a informace předává Klient zpravidla prostřednictvím 

kontaktních osob. 

 

9. Klient bere na vědomí, že s přihlédnutím k § 26 zákona o advokacii může právní služby 

poskytovat anebo Advokáta při jednotlivých úkonech zastoupit i jiný advokát, advokátní 

koncipient nebo zaměstnanec advokátní kanceláře. Určení, který z pověřených advokátů, 

koncipientů nebo pracovníků Advokáta se bude podílet na konkrétních úkonech právní 

služby a v jakém rozsahu přísluší Advokátovi, pokud se strany v daném případě 

nedohodnou odchylně. 

 

10. Odměna za poskytnutí právních služeb se stanovuje dohodou obou smluvních stran ve výši 

97.000,- Kč bez DPH za VZ na HW a 97.000,- Kč bez DPH za VZ na PACS. V odměně jsou 

zahrnuty veškeré náklady spojené s poskytnutím právních služeb. 

 

11. Fakturovaná částka za plnění je splatná pro VZ na HW a VZ na PACS zvlášť, a to dle 

jednotlivých kroků v každém zadávacím řízení následovně: 

a) 35 % odměny dle odst. 10 je splatné po zahájení zadávacího řízení; 

b) 30 % odměny dle odst. 10 je splatné po skončení lhůty pro podání nabídek; 

c) 35 % odměny dle odst. 10 je splatné po skončení zadávacího řízení; 

a to vždy v den uvedený na daňovém dokladu (faktuře), který nesmí být stanoven 

dříve než 30 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že faktura nebude mít 

náležitosti daňového dokladu nebo nebude obsahovat správné údaje podle této 

smlouvy, je Klient oprávněn takovou fakturu do dne splatnosti vrátit a Advokát je 

povinen vystavit fakturu novou. Nevrátí-li Klient v uvedené lhůtě fakturu, má se za to, 

že vyúčtovanou částku uznal. 

 

12. V případě porušení povinností Advokáta dle této smlouvy, v důsledku něhož bude nutné 

zadávací řízení zrušit, zavazuje se Advokát k zajištění opakovaného zadávacího řízení 

na vlastní náklady, a to v nejbližším možném termínu. 

 

13. Advokát může odstoupit od této smlouvy, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Klientem, 

pokud Klient neposkytuje potřebnou součinnost nebo v případě, že je Klient v prodlení 

s plněním svých peněžitých závazků vůči Advokátovi. Povinnost od této smlouvy odstoupit 

ze zákonných důvodů není dotčena. 
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14. Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu písemnou výpovědí. 

Výpověď je účinná doručením druhé straně. V takovém případě je povinen uhradit 

Advokátovi náklady, které do té doby měl, jakož i přiměřenou část odměny dle čl. 10 této 

smlouvy. 

 

15. Advokát je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. Výpověď je účinná 

1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi a výpovědní lhůta činí 1 měsíc. 

Touto výpovědí není dotčeno poskytování právních služeb ve věcech, 

které do skončení výpovědní lhůty Advokát převzal k vyřízení, ledaže by Advokát v této 

části od smlouvy odstoupil z důvodů stanovených v ní nebo v právním předpise. 

 

16. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti může Advokáta zprostit pouze 

Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce.  I poté je však Advokát povinen  

zachovávat mlčenlivost, pokud je z okolností případu zřejmé, že jej Klient nebo jeho    

právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Povinnost    

mlčenlivosti se vztahuje i na osoby, které Advokáta zastupují podle čl. 9. této smlouvy a  

na zaměstnance Advokáta a další osoby, které Advokát použije v souvislosti 

s poskytováním právních služeb. Klient však souhlasí s tím, aby Advokát zakázku či 

poradenství realizované na základě této smlouvy uváděl jako svou referenci v nabídkách, 

a to v rozsahu obchodní firmy Klienta, kontaktní osoby, obecného popisu poskytovaných 

právních služeb, jejich finančního objemu, pokud je to nezbytné, a doby jejich   

poskytování. 

 

17. Advokát odpovídá za škodu způsobenou v důsledku svého jednání. Neodpovídá však 

za škodu nad rámec limitu pojistného plnění sjednaného Advokátem s příslušnou 

pojišťovnou v pojistné smlouvě dle zvláštních právních předpisů, který nesmí činit nikdy 

méně než 50 mil. Kč. 

 

18. Závazek stran založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a zákonem 

o advokacii.  

 

19. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, za splnění podmínek stanových  

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

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, podléhá povinnosti uveřejnění v registru 

smluv. Smluvní strany se tímto dohodly, že smlouvu uveřejní Klient, a to bez zbytečného 

odkladu po uzavření této smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si 

poskytnout nezbytnou součinnost. Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje  

žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by   

musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s 
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uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí, vyjma anonymizace zákonem   

stanovených osobních údajů 

 

20. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že každá strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

 

V Kroměříži dne 9.4.2021 V Brně dne 6.4.2021 

  

  

______________________________ 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 

předseda představenstva 

Kroměřížská nemocnice a. s. 

 

 

 

     _______________________________ 

Mgr. Milan Šebesta, LL.M. 

jednatel 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

 























SML()UVA
o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky

uzavřená mezi těmitĺr smluvními stranami

a

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem: Zlin, HavlíÖkovo nábřeŽí 600, PSc 762 75
lC: 27661989, Dte: CZ2T 661989
zapsána v obchodnĺm rejstříku u Krajského sot.ldu v Brně oddíl B., vloŽka4437zastupující MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva a Mgr. Lucie Štěpánková,MBA, členka představenstva
(dále jen,,zadavatel č. 1,,)

Uherskohradišt'ská nemocnice a.s.
J. E' Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
lC: 276609'ĺ5, DlČ: CZ2766og15
bankovní spojerlí: 249980999/o3oo,cSoB
zapsána v obchodnĺm rejstříku u Krajského soudu v Brně oddĺl B., vložka 4420zastupujĺcí MUDr. Radomír Maráčeĺ<, předsedá preo.iáv"nstva a Mgr. LucĹ Štěpánková,MBA, členka představenstva
(dále jen ,,zadavatel ě,.2,,)

Kroměřížská nemocnice a.s.
sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01KroměříŽ
lČ: 27660532, DiC: Cz27660532 -

bankovní spojení: 27 7 67 47 B}/o3oo, ČsoB
zapsána v obchodním rejstříku vedáném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4416
''Tľpr1lj:Lľľ,3J.,:Í3""ľr Maráček, předseáĺl pr"o.t"u"nstva a ilĺgi -Ĺucie 

Štěpánková,
(dále jen ,,zadavatel ě. 3,,)

Vsetínská nemocnice a.s.
sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
lC: 2687 1068, DlČ: 2687 1068
bankovnĺ spojení: UniOredit Bank, 21 0937660 gl2,'7lo
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ostravě, oddíl B., vložka2946
í'äľi]|[lľ#3,!;,T,ťÍsjr MaráčeŔ, předsedá poáši"u"nstva a ľ'ĺg, Ĺuci" Štěpánková,

a

a

(dále jen ,,zadavate l č,. 4,,|

(společně také dále jen ,,zadavatelé,,)

uzau.írají analogicky dle ust. $ 7 odst, 2 zákon;a č,. 134t2o16zakázek v platném'znění (dálejen 'äon") tuto smlouvu:
Sb., o zadávání veřejných

1



t.

Předmět sim!-ouvv

Předmětem této smlouvy je úprava vzájernných práv a povinností zadavatelů ktřetím

osobám a k sobě nrrźaj"^ v souvislósti se společným zadáním veřejné zakázky

'Statutáľnĺ audit nemocnic Zlĺnského kratje" (dále jen veřejná zakázka)'

ll.

Podmĺnkyjlněnĺ předĘěÍu sĺtrlouYy

1. Veřejná zakázka bude s ohledem na svojľ celkovou předpokládanou hodnotu do výše

2.ooô.ooo,_ Kč bez DPH (tj. plnění celkem pro všechny zadavatele) zadánajako veřejná

zakázka malého rozsahu, tj. mimo reŽim zákona'

2. Zadavalelé se dohodli, Že hodnocenĺ kvalifikací provede zadavatel č. 1' Pokud něktený

z uchazečů nesplní poŽadovanou kvalifika'ci, zadavatel ö. 1 jej v souladu se zákonem

z řízení vyloučí'

3. Zadavatelem, kteý je pověřen vystupovat za spoleÖné zadavatele navenek vůči třetĺm

osobám při komúnikaci s uchazečí, je zadavatel č' 1' Zadavatelé se dohodli, Že

zadavatelskou öinnost ve smyslu zákoner v tomto zadávacĺm řízení bude vykonávat

zadavatel č. 1.

4. Hodnotícĺ komise bude sloŽena z kontlaktních osob zadavatelů uvedených v této

smlouvě, přĺpadně jejich náhradníků.

5. Zadavatel č. 2 až. 4 )e povinen spolupracovat při sestavení podmínek zadání a
odsouhlasit podmínky zadávací dokumetrtace (zejména věcnou správnost předmětu

veřejné zakázky, zaáávací a obchodnĺ podmínky, kvalifikace a způsob hodnocení)

v teŕmínech dle poŽadavků odpovědného plracovnĺka zadavatele Ö. 1.

6. Pro úcely plnění smlouvy se odpovědnýnl pracovníkem 
avatele 

č. 1 rozumí:
e-mail: , tel. 

Kontaktnĺm zaměstnancem zadavatele čl' 2 je , e-mail:

 tel. .

Kontaktnĺm zaměstnancem zadavatele Ö. 3 je , e-mail:

tel.

ě ancem zadavatelĺ: č. 4 je ý, e-mail

 lel. 

7. Zadavatelé jsou povinni:

a) informovat se vzájemně o všech pods,tatných skutečnostech majĺcích vliv na průběh

zadávacĺho řízení a jeho zákonnost;

b) vzájemně projednávat jednotlivé kroky V procesu zadánÍ veřejné zakázky;

c) poskytovat si navzájem veŠkerou nezbytnou a poŽadovanou součinnost, zejména' 
initoĺiv však výluóńě) pokud jde o výměnu relevantních dokumentů, podávánĺ

vysvětlení a písemných stanovisek.

2
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2.

1il.
Zásadv iednání zadąvatelů i@

Zadavatelé čestně prohlašují, že zachova1í nllč'enlivost o všech skutečnostech, o kteýchse dozvěděli v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Zadav.atelé jsou povinni 
.zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti u všech osob, kterépověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejn é ziakazky a zajistňláby tyto osobynebyly ve střetu zájmŮ dle podmínek stanovených zákonem.

1' Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ĺlde dne podpisu této smlouvy aŽ do dobyvypořádání všech závazkŮ z této smlouvy plynoucích.

2' Jednotlivé dílčí termíny procesu zadánĺ této veřejné zakázky dohodnou zadavateléprostřednictvíľn svých odpovědných pracovnÍků. Poĺ<ud nebudđ dosaŽeno dohody, určíjednotlivé dílčÍ termíny zadavatei ö. 1 prostřednictvím svého odpovědného pracovníka.
V odůvodněných případech (napřÍklad vyřízenĺ Žádosti o dodatečné infbrmace) je
odpovědný pracovník zadavatele č. 1 opráúnčin určit termíny v řádech hodin.

3' V případě prodlení v úkonech zadavatele pnoti lhůtám stanoveným zákonem a jiných
porušení zákona a smluvních povinností ne,se veškeré důsledky tohoto prodlení-nábo
porušeníten ze společných zadavatelů, který svým jednáním totoiroaleńĺ nebo porušení
způsobil.

lv.
Doba trvání ĺimlouvv

V.
Hrazení nákladů

1' Zadavatelé se dohodli, Že případné náklady spojené s účastí členů hodnotĺcÍ komise najednání či jakékoliv jiné náklady spojené s vařejnou zakázkou ponese kaŽdý zadavatelsám v rozsahu nákladů poŽadovaných jednotliv1imi členy, které do hodnotící komisejmenoval.

vt.
Závěrečná usĺanovení

1' obdrŽí-li zadavatel ć,. 2 - 4 jakýkoliv doklad lrebo dokument vztahující se k zadání tétoveřejné zakázky, je povinen bezodkladně poskytnout dokument v originále zadavateli c.
1.

2' Archivacĺ zadávací dokumentace dle poŽadavkŮ zákona a jĺných právních předpisů
zajišt'uje zadavatel č. 1.

3' Komunikace mezi 
. společnými zadavatelĺ 'v procesních věcech a při poskytování

vzájemné nezbytné součinnosti bude probíhat prostřednictvĺm kontaktnĺch mÍst a
odpovědných pracovníků, a to zpravidla e-mailem'

ľ|"9'!Y!,.Ee'měnit a doplňovat pouze písernnými vzestupně číslovanými dodatky se
souhlasem všech zadavatelů.

5 Nedílnoulsoučástí 'této smlouvy je příloha č' 1 ,cbsahující specifikaci poptávaných,sluŽeb

J
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6' Tato smlouva je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech, z nichŽ każdý účastník smlouvy
obdźí po jednom

7, Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnelm jejího uzavřenĺ.

8. Touto smlouvou se zároveň ruší smlotlva o spoleöném postupu zadavatelů ve věci

veřejné zakázky ze dne 30' 8. 2018'

Ve Zlíně dne

Krajská nemocnice T. Bati, a.

- 0, 01. lctt

MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstva

Mgr. Lucie Štěpanková, MBA
členka představenstva

Uherskohradišt'ská nemocni

MUDr' Radomír Maráček
předseda představenstva

Mgr' Lucie Štepankova, MBA
členka představenstva

KroměříŽská nemocnice a.s

MUDr. RadomÍr Maráček
předseda představenstva

Mgr' Lucie Štěpanková, MBA
členka představenstva

Vsetínská nemocnice a.s.

MUDr. RadomÍr Maráček
předseda představenstva

Mgr. Lucie Štepanková, MBA
členka představenstva
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Smlouva  

o užívání informačních systémů 
 Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů 

 
 

Čl. 1. 
Smluvní strany 

 
 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
jednající:   JUDr. Josef Valenta, ředitel 
IČ:    62182137 
DIČ:    CZ62182137 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 
        (dále též jen „ZZS ZK“) 
 
a  
 
Kroměřížská nemocnice a.s.  
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž  
jednající:   Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva 
IČ:    27660532 
DIČ:   CZ27660532 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4416 
        (dále též jen „nemocnice“) 
 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vědomy si svých závazků v této smlouvě 
obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, tuto smlouvu: 
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Čl. 2. 
Úvodní deklarace 

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem naplnění předmětu projektu „Zefektivnění 
komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“, 
reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006077, který ZZS ZK realizuje v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu.  

2. Informační systémy Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů jsou podrobně 
popsány v technické specifikaci s popisem funkcionalit, která je přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí této smlouvy.  
 

3. ZZS ZK jako objednatel uzavřela dne 7.11.2018 se společností KONZULTA Brno, a.s., 
se sídlem Brno, Veveří 456/9, PSČ 602 00, IČ 25548085 jako zhotovitelem 
a) Smlouvu o dodávce, implementaci a technické podpoře informačního systému 

Avízo pacienta a 
b) Smlouvu o dodávce, implementaci a technické podpoře informačního systému 

Svolávání lékařských týmů 
(dále společně též jen „Smlouvy o implementaci IS“). Nemocnice prohlašuje a potvrzuje 
ZZS ZK, že se plně seznámila s obsahem Smluv o implementaci IS. 
   

4. Provozovatelem informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů je 
ZZS ZK. 

 
Čl. 3. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek nemocnice k: 
a. Vyčlenění a užívání hardwaru potřebného k činnosti a užívání informačních 

systémů Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů, přičemž podrobnosti jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy 

b. Úhradě elektrické energie v souvislosti s provozem potřebného hardwaru  
c. Poskytnutí součinnosti ZZS ZK a společnosti KONZULTA Brno, a.s., se sídlem 

Brno, Veveří 456/9, PSČ 602 00, IČ 25548085, která na základě Smluv o 
implementaci IS uzavřených mezi ní a ZZS ZK zajišťuje implementaci a 
technickou podporu informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání 
lékařských týmů  

d. Dodržování všech závazků vyplývajících ze Smluv o implementaci IS při 
užívání informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů.  
 

 
Čl. 4. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Nemocnice se zavazuje k vyčlenění a užívání hardwaru potřebného k činnosti a užívání 
informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů.  
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2. Nemocnice se zavazuje zajistit potřebná připojení elektrické energie a zároveň hradit 
svým nákladem energii spotřebovanou na provoz hardwaru. 

3. Nemocnice se zavazuje umožnit oprávněným osobám společnosti KONZULTA Brno, 
a.s. přístup do svých prostor a poskytnout jim veškerou další součinnost potřebnou 
k plnění závazků společnosti KONZULTA Brno, a.s. vyplývajících ze Smluv o 
implementaci IS. 

4. Seznam oprávněných osob společnosti KONZULTA Brno, a.s. vyplývá ze Smluv o 
implementaci IS. Tyto osoby budou dle interních směrnic nemocnice proškoleny ze 
strany nemocnice. Tyto osoby musí doprovázet vždy pověřený zástupce nemocnice. 

5. ZZS ZK je oprávněna k užívání informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání 
lékařských týmů na základě licence, jejíž podmínky jsou uvedeny ve Smlouvách o 
implementaci IS. V souladu s ujednáními Smluv o implementaci IS tímto ZZS ZK 
poskytuje nemocnici oprávnění tvořící součást licence vymezené ve Smlouvách o 
implementaci IS, a to v celém rozsahu, na základě čehož je nemocnice oprávněna 
informační systémy Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů v souladu s touto 
smlouvou užívat. Nemocnice poskytnutí oprávnění tvořících součást licence podle 
předchozí věty přijímá. 

6. ZZS ZK se zavazuje umožnit nemocnici přístup k informačním systémům Avízo 
pacienta a Svolávání lékařských týmů. Nemocnice se zavazuje informační systémy 
Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů užívat v souladu s jejich technickou 
specifikací a s jejich funkcionalitami k účelu, k němuž jsou určeny, a současně se 
zavazuje provádět všechny činnosti potřebné k tomu, aby ZZS ZK mohla informační 
systémy Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů užívat v plném rozsahu k účelu, 
k němuž jsou určeny. 

7. ZZS ZK se zavazuje provozovat informační systémy Avízo pacienta a Svolávání 
lékařských týmů v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů a dále 
obecnými bezpečnostními standardy. ZZS ZK však nenese odpovědnost za žádnou 
případnou ztrátu nebo poškození dat anebo jinou újmu, kterou nemocnice utrpí 
v souvislosti s užíváním přístupu do informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání 
lékařských týmů podle této smlouvy. 

8. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit, že se všichni jejich zaměstnanci budou při 
práci v informačních systémech Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů řídit 
platnými bezpečnostními pravidly a budou plnit všechny další závazky smluvní strany 
vyplývající z této smlouvy.  

9. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazky (spočívající v povinnosti něco dát, 
konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět v míře obvyklé předmětu smlouvy), ke kterým 
se smluvní strany zavazují dle této smlouvy, činí bezúplatně, s výjimkou výslovně 
sjednanou článku 5 této smlouvy. 

10. Každá smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za škodu, kterou způsobí 
zaviněným porušením svých povinností sjednaných touto smlouvou či povinností 
stanovených obecně závaznými právními předpisy.   
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11. ZZS ZK si vyhrazuje právo v případě prokázání závažného porušení smluvních 
podmínek pozastavit plnění této smlouvy do vyřešení vzniklého incidentu.  

12. Každá ze smluvních stran je dále povinna: 
a) vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu a cíle smlouvy způsobem 

stanoveným v této smlouvě, 
b) zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu 

a cíle smlouvy, 
c) zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by poškozovalo zájmy smluvních stran, 
d) plnit povinnosti stanovené touto smlouvou, 
e) jednat při plnění této smlouvy eticky, korektně, transparentně a v souladu 

s dobrými mravy, 
f) informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách pomocí kontaktní 

osoby. 

 
Čl. 5. 

Odměna za zajištění provozu a technické podpory informačních systémů 

1. Nemocnice se zavazuje zaplatit ZZS ZK odměnu za zajištění provozu a technické 
podpory informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů, a to ve 
výši ==58.600,- Kč bez DPH. 

2. Nemocnice bude hradit poměrnou část ve výši 1/11 z odměny podle předchozího 
odstavce zpětně za každých 6 měsíců doby trvání zajišťování provozu a technické 
podpory informačních systémů podle Smluv o implementaci IS. Za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je považován poslední den každého 6. měsíce trvání zajišťování 
provozu a technické podpory informačních systémů podle Smluv o implementaci IS, 
počítáno od dne předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě protokolu o 
předání a převzetí díla podle Smluv o implementaci IS. Každá z faktur, které ZZS ZK 
vystaví vždy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bude znít na částku odpovídající 
jedné jedenáctině odměny podle předchozího odstavce. Splatnost takto vystavených 
faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení nemocnici. 

 

Čl. 6. 
Součinnost 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si neodkladně veškeré 
informace potřebné pro řádné plnění svých smluvních závazků.  

2. Smluvní strany jsou povinny bezodkladně informovat druhou smluvní stranu o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této 
smlouvy.  

 

Čl. 7. 
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Komunikace 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude 
probíhat především prostřednictvím těchto kontaktních osob: 

a. Za ZZS ZK:  xxxxxxxxxxxxxx 

b. Za nemocnici:  xxxxxxxxxxxxx 

2. Každá ze smluvních stran má právo jednostranně změnit jí jmenovanou kontaktní 
osobu či osoby, a to písemným (včetně e-mailového) oznámením doručeným druhé 
smluvní straně. 

3. Pokud není v této smlouvě či jejích přílohách u konkrétních případů uvedeno jinak, 
platí, že komunikace smluvních stran či jejich kontaktních osob, případně oprávněných 
osob společnosti KONZULTA Brno, a.s. bude uskutečňována v elektronické podobě 
(helpdesk, e-mail) nebo telefonicky nebo v písemné formě, přičemž písemná forma je 
zachována i v případě faxové nebo datové zprávy. Komunikace bude provedena 
takovým způsobem, aby její obsah mohl být prokázán. 

 
Čl. 8. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejméně však na dobu trvání Smluv o 
implementaci IS, tj. nejméně na dobu 66 měsíců od vyhotovení pozdějšího z protokolů 
o předání a převzetí díla podle Smluv o implementaci IS. Po dobu trvání Smluv o 
implementaci IS není žádná ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu jednostranně 
ukončit. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. 
druhé ze smluvních stran.  

 
3. Účinnost smlouvy lze ukončit:   

a) písemnou dohodou smluvních stran k datu v takové dohodě uvedenému. 
b) písemnou výpovědí se šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od 

prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně, s tím, že výpověď podle tohoto ustanovení 
smlouvy je možné dát až po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
smlouvy. 

c) odstoupením od této smlouvy v případě závažného porušení smluvních či 
zákonných povinností druhou smluvní stranou, jestliže byla tato druhá smluvní 
strana na své porušení povinností upozorněna a přesto ve lhůtě 30 dní od 
upozornění na své závadné jednání nezjednala jeho nápravu. 
  

Čl. 9. 
Závěrečná ustanovení 
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1. Pokud není uvedeno v této smlouvě jinak, lze veškeré změny a doplňky této smlouvy platně 
provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, vzestupně 
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků ke smlouvě. 

2. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli případné spory, vzniklé z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou přednostně řešeny mimosoudním jednáním na úrovni statutárních 
nebo zplnomocněných zástupců obou smluvních stran, s cílem zachování dobrých vztahů.  

3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

4. Tato smlouva se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ZZS ZK 
obdrží dvě (2) vyhotovení a nemocnice jedno (1) vyhotovení.   

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí 
jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážně míněnou vůli a že tato byla sepsána určitě a srozumitelně. 
Na důkaz toho připojují ke smlouvě podpisy svých oprávněných zástupců. 

6. Smluvní strany berou před podpisem této smlouvy na vědomí, že tato smlouva podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 
odst. 1 zákona o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru 
smluv, není-li touto smlouvou stanovena účinnost jiným dnem, následujícím až po dni 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. Jakékoli plnění přijaté jednou ze smluvních stran před 
nabytím účinnosti smlouvy tak bude v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku považováno za bezdůvodné obohacení. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 
registru smluv uveřejní nemocnice a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Za 
tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické podobě konečné 
znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana neuveřejní ani 
do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, je oprávněna 
uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana. Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje 
žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely 
či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním 
smlouvy v plném rozsahu souhlasí, vyjma anonymizace zákonem stanovených osobních 
údajů, případně jiných údajů stanovených příslušnou metodikou Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

 

 

 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří její přílohy: 
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- příloha č. 1 – technická specifikace s popisem funkcionalit informačních systémů Avízo 
pacienta a Svolávání lékařských týmů. 

 
 
Ve Zlíně dne 20.3.2019 
 
Za ZZS ZK:        Za nemocnici: 
 
 
 
………………………………     ………………………….. 

   JUDr. Josef Valenta       Ing. Petr Liškář, MBA 
             ředitel              místopředseda představenstva 
 
 
     

  
 

 



Smlouva o údržbě a podpoře  SW řešení xCMS 
pro agendu e-recept 

uzavřená podle příslušných paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi 

 
DIGNITA s.r.o. 

Týnská 1053/21 
110 00 Praha 1 
IČ: 62581341 
DIČ: CZ62581341  
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 33287 
Bankovní spojení – xxx 
zastoupená p. Ing. Petr Stránský, jednatel 

 
dále jen „dodavatel 

 
a 

 
Kroměřížská nemocnice a.s. 
Havlíčkova 660/69 
767 01 Kroměříž 
IČO: 27660532 
DIČ: 62581341 
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl b, číslo vložky 4416 
Bankovní spojení – xxx 
Zastoupená Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva 
 
dále jen „odběratel“ 
 
 

1. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele 
1.1 údržba a podpora SW xCMS (dále jen SW) 
1.2 podpora administrátorů a školení zaměstnanců Odběratele 
 
Smlouva řeší formu a podmínky poskytovaných služeb a způsoby finančního vyrovnání. 
Místem plnění smlouvy je sídlo odběratele. 
 

2. Ceny a platební podmínky (všechny ceny jsou uváděny bez DPH) 
a. údržba a podpora SW xCMS,  
podpora administrátorů a školení                                                                        3.900 Kč/měsíc 

 
Cena dalších služeb mimo rámec smlouvy 

b. Podpora, školení v místě odběratele                                                               4.000 Kč/den 
c. Programování                                                                                                        900 Kč/hod 

 
 
 



Podmínky pro vystavení faktur:  
a. Údržba a podpora SW xCMS, podpora administrátorů a školení – fakturace měsíčně, za 

uplynulý měsíc 
b. Programovací práce po podepsání akceptačního protokolu  

Splatnost faktur: 30 dní ode dne doručení řádně vystavené faktury 
 
V případě, že tato smlouva bude v některém měsíci, resp. roce trvat pouze po část tohoto 
měsíce, resp. roku, náleží dodavateli odměna za příslušnou službu v poměrné výši. 
 

3. Specifikace předmětu Smlouvy 

3.1 Dodavatel se zavazuje dodat zdarma nové verze SW bit4id-PKI manager 

3.2 Dodavatel se zavazuje udržovat SW xCMS tak, aby Odběratel mohl včas a řádně vydávat 
certifikáty pro své zaměstnance, vydávat následné certifikáty, popř. zneplatnit certifikáty 

3.3 Dodavatel se zavazuje dodat a nainstalovat nové verze SW xCMS v případě změn na straně 
KRA (Klientské Registrační Autorita) 

3.4 Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli podporu jak ve formě emailu, tak telefonní 
podporu a to v pracovní dny od 8.00-16.00 

3.5 Dodavatel se zavazuje zahájit servisní zásah dle svých časových možností co nejdříve po 
ohlášení chyby či závady ve funkčnosti SW odběratelem a předat funkční SW nejpozději do 
následujícího pracovního dne (NBD) od ohlášení odběratele. 

3.6 Odběratel se zavazuje řádně a včas hradit faktury vydané Dodavatelem 

3.7 Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli vzdálený přístup k SW 

3.10 Cena za údržbu SW nezahrnuje: 

- odstranění závad, které byly způsobeny zásahem do SW osobou odběratele,  

- chybnou funkcí HW odběratele nebo jeho změnou 

 

4. Způsob ohlašování závad 

Závady budou ohlašovány odběratelem dodavateli telefonicky v pracovní den od 8.00 do 
16.00 na telefonní číslo xxx nebo e-mailem na adresu xxx. Pokud dodavatel změní nebo rozšíří 
tyto kontakty, je povinen je oznámit odběrateli písemně minimálně týden předem.  

 

5. Odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady 

Dodavatel odpovídá za škody vzniklé odběrateli v důsledku provádění Údržby, které budou 
způsobeny zaměstnancem dodavatele nebo osobou pověřenou dodavatelem prováděním 
údržby SW. 

Dodavatel neodpovídá za vady způsobené neodborným zásahem ze strany odběratele.  

6. Sankce za neodstranění závady 

Dodavatel je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč bez DPH v případě, 
že neodstraní závadu do uplynutí lhůty. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na odpovědnost 
za škodu, její uplatňování a vymáhání a tedy ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku se pro tuto smlouvu nepoužije. 

7. Utajení 



7.1 Dodavatel se tímto zavazuje, že nezpřístupní žádné informace, které se dozvěděl 
v souvislosti s touto smlouvou a při její realizaci (dále jen „Důvěrné informace“) jakékoliv třetí 
osobě, nepoužije je pro žádný jiný účel než pro řádné plnění této smlouvy, ani je nebude 
jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu odběratele shromažďovat, sbírat, 
uchovávat, rozšiřovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. Dodavatel se 
dále zavazuje, že veškeré Důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné 
činnosti pro odběratele, bez zbytečného odkladu předá odběrateli a v období, kdy bude 
s Důvěrnými informacemi sám nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli 
jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným 
poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním. Po ukončení činnosti pro 
odběratele dle této smlouvy a kdykoliv na výzvu odběratele je dodavatel povinen veškeré 
Důvěrné informace, jejich kopie, popřípadě jejich záznamy pořízené na nosičích dat či jiných 
médiích bez odkladu vrátit odběrateli, popřípadě je dle žádosti odběratele zničit a jejich 
zničení odběrateli prokázat. Dodavatel si v žádném případě nesmí tyto informace ponechat 
nebo je používat mimo rámec řádného výkonu činnosti pro odběratele. Tato povinnost i 
povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti pro odběratele. 
 
7.2 Dodavatel se zavazuje, že při realizaci plnění v rámci této smlouvy bude dbát na co 
nejvyšší úroveň poctivosti a etiky v obchodním styku a respektovat všechny příslušné zákony.  
Těmito pravidly se v rámci této smlouvy bude řídit jak ve vzájemném styku s odběratelem, tak 
ve styku s třetími stranami. Porušení těchto pravidel se považuje za hrubé porušení této 
smlouvy s možným následkem okamžitého odstoupení od smlouvy. Odběratel prohlašuje a 
zavazuje se zajistit, že výše uvedená pravidla budou dodržována i jinými osobami jakkoli se 
podílejícími na plnění této smlouvy, a to zejména zaměstnanci dodavatele. Dodavatel se 
zavazuje písemně informovat své zaměstnance o pravidlech v rámci této smlouvy a zejména o 
povinnosti mlčenlivosti vzhledem k Důvěrným informacím odběratele. Dodavatel je povinen 
před předáním jakékoliv Důvěrné informace kterékoliv osobě takovou osobu písemně zavázat 
k povinnosti mlčenlivosti nejméně v takovém rozsahu, v jakém je dodavatel k mlčenlivosti 
zavázán touto smlouvou. Dodavatel se zaručuje, že tato povinnost a povinnost mlčenlivosti 
zaměstnanců dodavatele trvá po dobu trvání pracovněprávního poměru zaměstnanců 
dodavatele, tak po jeho skončení. 
 

8. Realizace smlouvy 

8.1 Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při plnění této 
smlouvy. Součinnost odběratele bude chápána jako činnost směřující k poskytnutí potřebných 
informací a materiálů k plnění předmětu této smlouvy, které má odběratel k dispozici. V 
případě neposkytnutí nezbytné součinnosti na straně odběratele se o přiměřenou, minimálně 
však stejnou dobu prodlení prodlužují termíny plnění dodavatele. 

8.2  Odběratel se zavazuje zajistit vlastními silami, či prostřednictvím třetích stran potřebné 
technické, organizační a časové podmínky pro řádnou realizaci této smlouvy dodavatelem, 
pokud má být konkrétní činnost prováděna v místě odběratele. 

9.3 Za údržbu SW dle této smlouvy jsou odpovědni: 

a/  za odběratele: xxx, xxx, xxx 

b/  za dodavatele: xxx, xxx, xxx 

9. Doba platnosti 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 36 měsíců. 
Smlouvu lze prodloužit pomocí Dodatku ke Smlouvě 



Smlouvu lze vypovědět Odběratelem v případě, že Dodavatel neplní své závazky ve lhůtě 1 
měsíc 

Smlouvu lze vypovědět Dodavatelem v případě, že Odběratel neplní své závazky ve lhůtě 1 
měsíc 

Tuto smlouvu je možné vypovědět oběma stranami bez udání důvodu s 3-měsíční výpovědní 
lhůtou. 

Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 
písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. 

Od této smlouvy může kterákoli ze smluvních stran písemně odstoupit v případě podstatného 
porušení podmínek této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení je účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

10. Ostatní a závěrečná ustanovení 

10.1  Závazky a práva smluvní strany uvedené v této smlouvě nelze převést na jinou osobu bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto se netýká právních nástupců, kterékoliv 
strany. Souhlas s převodem závazků a práv jako celek na tyto právní nástupce se od druhé 
strany nevyžaduje. 

10.2  Ani dodavatel ani odběratel nemají právo či zmocnění vystupovat nebo jinak jednat 
jménem druhé strany. 

10.3  Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění závazků podle této smlouvy, pokud 
tato neplnění jsou důsledkem okolností vylučujících odpovědnost dle občanského zákoníku. 

10.4  Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných číslovaných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. 

10.5  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden exemplář obdrží dodavatel a 
jeden odběratel. 

10.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich přání a 
svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

10.7 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu této smlouvy poslední ze smluvních 
stran. 

10.8 Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o 
registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel a to bez zbytečného odkladu po 
uzavření smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické 
podobě konečné znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana 
podle věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 15 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana. 
Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního 
tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této 
smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí, 
vyjma anonymizace zákonem stanovených osobních údajů, případně jiných údajů 
stanovených příslušnou metodikou Ministerstva vnitra ČR. 

 

V Praze dne:           V Kroměříži dne: 31. 8. 2020 

Za dodavatele:          Za odběratele: 



 

 

 

.....................................................................       .......................................................................... 

      DIGNITA s.r.o.  Kroměřížská nemocnice a.s. 

Ing. Petr Stránský     Ing. Petr Liškář, MBA,  

Jednatel      místopředseda představenstva 



Smlouva 
o užívání SW „ShiftMaster“ a jeho servisu a údržbě 

číslo: ZB21001922 

uzavřená mezi 

Společností  IVAR a.s.  

sídlem  Brno, Těžební 1250/2d, PSČ 627 00 

IČ   005 26 622 

DIČ             CZ-00526622 

číslo účtu  xxx 

zastoupená  Ing. Antonín Škopec, člen představenstva 

   ředitel divize IVAR a.s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady 

kontaktní email:  xxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3999 

(dále jen „Poskytovatel“) 

a 

 

Společností  Kroměřížská nemocnice a.s. 

sídlem   Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

IČ   276 60 532 

DIČ             CZ 27660532 

Zástupce         MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva                                    

kontaktní email:  xxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4416 

 

(dále jen „Uživatel“)  

(společně též „smluvní strany“) 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytovatel je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je mj. poskytování software a 

zpracování dat a je dodavatelem vlastního softwaru umožňujícího plánování a evidenci směn 

v nepřetržitých provozech, který dodává pod názvem „ShiftMaster“ (dále jen „software“ nebo „software 

ShiftMaster“). Poskytovatel má veškerá majetková práva k softwaru dle autorského zákona a jeho 

implementací či servisem nijak nezasahuje do práv třetích osob. Software ShiftMaster není softwarem 

třetí osoby, který je distribuován Poskytovatelem. 

 

2. Poskytovatel je srozuměn s tím, že software bude implementován na serveru (HW) Uživatele nebo jiném 

jim určeném serveru. 
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II. 

Předmět smlouvy 

 
1. Poskytovatel se zavazuje 

a) dodat Uživateli Software ShiftMaster, tj. udělit Uživateli právo instalovat a užít software 

ShiftMaster, a to za podmínek uvedených dále v čl. III. této smlouvy. Software ShiftMaster obsahuje 

moduly specifikované v příloze č. 1 k této smlouvě; 

b) poskytnout implementační podporu, a to za podmínek uvedených níže; 

c) poskytovat po dobu trvání licencí servis a údržbu softwaru, a to za podmínek uvedených dále 

v této smlouvě; 

d) poskytovat další služby nad rámec běžného servisu a údržby, a to na základě objednávek 

Uživatele potvrzených Poskytovatelem, případně ústní dohody smluvních stran. Specifikace těchto 

služeb, termínu jejich poskytnutí a odměny za ně, je uvedena v příloze č. 2. k této smlouvě. 

 

2. Uživatel se zavazuje za řádné splnění povinností z této smlouvy uhradit Poskytovateli cenu ve výši a za 

podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy. 

 

3. Uživatel se dále zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost nutnou ke splnění 

povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

4. Uživatel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy písemně si objednat další moduly softwaru. 

V takovém případě se smluvní strany dohodnou na ceně za dodání tohoto modulu a na odměně. Uživatel 

je povinen na základě takové dohody poslat na shora uvedený email objednávku modulu s uvedením 

dohodnuté ceny a termínu jeho dodání. V ostatním se užívání tohoto modulu, jeho servis a údržba řídí 

touto smlouvou. 

 

 

III. 

Dodání softwaru ShiftMaster, implementační podpora 

1. Specifikace a dodání softwaru ShiftMaster 

1.1. Poskytovatel je povinen dodat Uživateli software ShiftMaster (včetně hmotných nosičů dat, 

dokumentace, licenčních certifikátů, podpůrných výukových prostředků - e-learning, výuková pomocná 

dokumentace) a to v souladu s harmonogramem, který je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. 

Místem dodání softwaru ShiftMaster je adresa provozovny, kde bude software ShiftMaster instalován (dále 

také „místo instalace“): Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 76701 Kroměříž. Tato instalace 

může proběhnout i vzdáleným přístupem. Uživatel je povinen poskytnout veškerou Poskytovatelem 

vyžádanou součinnost nutnou za účelem takové instalace. Dodávka je pak splněna umístěním datových 

souborů tvořících software ShiftMaster na určený server a dále instalací softwaru ShiftMaster na témže, nebo 

jiném Uživatelem určeném serveru. 

1.2. Součástí dodávky softwaru ShiftMaster jsou rovněž 

a) hmotné nosiče dat (CD/DVD/USB Flash) v počtu 1 ks, na nichž je software ShiftMaster zaznamenán 

ve formě binárních kódů,  

b) uživatelská a technická dokumentace k softwaru ShiftMaster v elektronické formě v počtu 1 ks, 

c) podpůrné výukové prostředky e-learning a výukovou pomocnou dokumentaci, 

d) příslušné softwarové klíče. 

1.3. Uživatel bere na vědomí, že software ShiftMaster je možné instalovat a užívat pouze v souladu 

s licenčními podmínkami uvedenými níže. 

1.4. Software ShiftMaster se považuje za řádně dodaný jeho instalací; tento den se považuje za den předání a 

převzetí softwaru ShiftMaster. O instalaci bude proveden zápis – předávací protokol podepsaný zástupci 



Smlouva o užívání SW „ShiftMaster“ a jeho servisu a údržbě 

Strana 3 (celkem 16) 

smluvních stran.  

 

2. Implementační podpora 

2.1. Smluvní strany se dále dohodly na poskytnutí implementační podpory ze strany Poskytovatele týkající se 

softwaru „ShiftMaster“ spočívající zejména v provedení analýzy, úpravy softwarového rozhraní, 

přizpůsobení softwaru ShiftMaster požadavkům Uživatele doručeným Poskytovateli emailem do 30 dnů 

po provedení školení správce systému, 

2.2. Poskytovatel je povinen provést školení základních uživatelských funkcí softwaru ShiftMaster, a to 

v provozovně Uživatele. Poskytovatel se zavazuje rezervovat Uživateli kapacitu školení v rozsahu 63 

hodin. Toto školení bude provedeno dle harmonogramu, který je nedílnou součástí a přílohou této 

smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto na žádost Objednatele jinak, zejména s ohledem 

na situaci v České republice v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a vytížení provozu 

objednatele. V případě posunutí harmonogramu bude nový harmonogram sestaven podle provozních 

možností Uživatele a Poskytovatele. Smluvní strany se mohou dohodnout, že školení bude provedeno 

formou výuky s využitím dálkového přístupu. V případě školení Poskytovatel nepřebírá žádnou 

odpovědnost a záruky pro případ, kdy vyjde dodatečně najevo, že Uživatelem vybrané osoby nebyly 

dostatečně odborně způsobilé. 

 

IV. 

Licenční podmínky 

 
1. Za předpokladu řádné úhrady sjednané odměny za licenci SW ShiftMaster uděluje Poskytovatel ode dne 

předání softwaru ShiftMaster Uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat software 

ShiftMaster, a to vše k účelu z této smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek: 

a) licence se sjednává jako licence nevýhradní; 

b) časový rozsah licence: 4 roky. Bude-li Uživatel hradit řádně všechny své finanční závazky 

plynoucí z této smlouvy, pak uplynutím 4 let ode dne platnosti licence se smluvní strany dohodly, 

že licence se mění automaticky na dobu neurčitou; 

c) územní rozsah licence: Česká republika 

d) množstevní rozsah licence:  

  1 ks serverové licence zahrnující 850 pracovníků zařazených do softwaru pro zpracování; 

  20 ks konkurenčně sdílených licencí 

 

2. V případě, že Uživatel bude chtít zahrnout do softwaru počet pracovníků nad počet uvedený 

v množstevním rozsahu licence, pak zašle emailem na xxx žádost o rozšíření licence ve formě 

konfiguračního souboru s uvedením počtu, o který má dojít k rozšíření licence (emailová objednávka). 

Následně Poskytovatel do jednoho pracovního dne vygeneruje softwarový klíč dle žádosti Uživatele. 

Tímto dojde k rozšíření množstevní licence a Uživatel je povinen hradit odměnu dle příslušného 

platného ceníku Poskytovatele, která je sjednána v rámci emailové objednávky Uživatele. 

 

3. Uživatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci, postoupit 

práva k software, ani software zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání, a to 

ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona o obchodních korporacích.  

 

4. Uživatel není oprávněn software rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv 

způsobem sdělovat třetím osobám (než zaměstnancům nebo svým finančním poradcům), pronajímat ani 

půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný písemný souhlas. Za neoprávněný 

zásah do autorských práv Poskytovatele se považuje též pokus o odblokování nainstalovaných licencí. 

 

5. Uživatel není oprávněn provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny softwaru, 

popř. jednotlivých počítačových programů v softwaru ShiftMaster obsažených, a to ani za účelem 

odstranění vad či zajištění interoperability ve smyslu ust. § 66 autorského zákona, ledaže Poskytovatel 

nebude schopen odstranit vady či za úplatu ve výši obvyklé zajistit interoperabilitu ve lhůtě 90 dnů od 
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doručení písemné žádosti (též e-mailu či faxu) Uživatele. 

 

6. Poskytovatel tímto prohlašuje, že k provedení aktivace softwaru není nutno zadávat žádné osobní údaje. 

Veškeré údaje shromážděné v souvislosti s aktivací nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým 

byly shromážděny.   

 

7. Uživatel je si vědom toho, že software je vyvinut pro systémové prostředí uvedené ve smlouvě nebo 

v dokumentaci k software. Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené zásahy do softwaru nebo 

změnou systémového prostředí, zejména instalací nových aplikací, opravných patchů, změnou nastavení 

konfigurace hardware apod. Poskytovatel neodpovídá rovněž za vady způsobené v důsledku napadení 

počítače či sítě Uživatele počítačovými viry.  

 

8. V případě potíží s provozem software má Uživatel nárok na řešení těchto potíží dle této smlouvy. 

Uživatele je povinen oznámit potíže a případné vady způsobem uvedeným v této smlouvě. 

 

9. Uživatel je povinen informovat všechny osoby, které budou mít přístup k software o rozsahu licence a o 

tom, že jsou chráněny autorským právem. 

 

10. Uživatel bere na vědomí, že software může obsahovat technické prostředky (Digital Rights 

Management – DRM), které zabraňují nezákonnému použití software nebo jeho použití v rozporu 

s licencí.  

 

11. Nároky Poskytovatele z porušení licence 

11.1. Software jako autorské dílo požívá ochrany zejména autorského zákona a trestního zákoníku a Uživatel 

je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným Poskytovatelem.  

11.2. Vedle nároku na smluvní pokutu má Poskytovatel v případě zásahu Uživatele do jeho autorských práv 

nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských 

práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití softwaru a nárok na odstranění 

následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a případného 

bezdůvodného obohacení.  

 

12. Odpovědnost za právní vady 

12.1. Poskytovatel nese odpovědnost za právní vady softwaru ShiftMaster, a to ve smyslu příslušných 

právních předpisů, zejména občanského zákoníku. 

 

V. 

Odměna a platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících odměnách Poskytovatele: 

a) měsíční odměna za licenci softwaru ShiftMaster (licenční poplatky): je stanovena v příloze č. 2 

k této smlouvě;  

b) odměna za implementační podporu je stanovena v příloze č. 2 k této smlouvě; 

c) odměna za servis a údržbu softwaru je stanovena v příloze č. 2 k této smlouvě; 

d) odměna za další služby nad rámec běžného servisu a údržby je stanovena v příloze č. 2 k této 

smlouvě.  

 

2. Tyto odměny jsou uvedeny bez DPH, které bude vyúčtováno v zákonné výši.  

 

3. Odměna se platí na základě daňového dokladu – faktury, kterou Poskytovatel vystaví a odešle Uživateli. 

Fakturu je povinen Poskytovatel vystavit a odeslat Uživateli, kterou bude účtována: 

a) měsíční odměna za licenci softwaru ShiftMaster: – do 15. kalendářního dne měsíce, v němž je 

software užíván. Tato měsíční odměna se hradí maximálně 4 roky ode dne platnosti licence. 
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Dojde-li k úhradě všech licenčních poplatků řádně za uvedené období, pak dojde k úhradě celkové 

odměny za licenci softwaru ShiftMaster. Současně dojde-li k úhradě ostatních finančních závazků 

řádně, pak dojde ke změně časového rozsahu licence, a to na dobu neurčitou v souladu s čl. IV. 

odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

b) odměna za implementační podporu ShiftMaster: – do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byly služby podpory poskytnuty. 

c) odměna za servis a údržbu softwaru ShiftMaster – do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byly služby poskytnuty. 

 

4. Splatnost jednotlivých faktur je vždy 30 dnů ode dne jejich doručení Uživateli. 

 

5. Odměna bude vyplácena bezhotovostně převodem ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele 

uvedeného na faktuře.   

 

6. V případě, že Uživatel bude v prodlení s úhradou výše uvedených plateb delší než 30 dnů, je 

Poskytovatel oprávněn pozastavit servis a údržbu softwaru ShiftMaster a upgrade dle této smlouvy popř. 

další sjednané služby. Jestliže bude Uživatel v prodlení s úhradou výše uvedených plateb déle než 120 

dnů, je oprávněn Poskytovatel odstoupit od této smlouvy nebo použít prostředky k blokování užití 

softwaru ShiftMaster. Zpětné odblokování na písemnou žádost Uživatele (zaslanou též emailem na Hot-

Line kontakt) je vázáno na zaplacení dlužných částek. 

 

VI. 

Servis a údržba softwaru  

 
1. Není-li Uživatel v prodlení s úhradou jakéhokoli svého splatného finančního závazku delší jak 10 dnů 

dle této smlouvy, pak se Poskytovatel zavazuje zajistit servis a údržbu softwaru ShiftMaster. 

 

2. Kontakty pro hotline podporu jsou následující (nebudou-li Poskytovatelem písemně nebo emailem 

oznámeny jiné kontaktní údaje): 

 telefon: xxx GSM brána: xxx, a to v pracovní dny od 8:30 do 15:30 hod; 

 fax: xxx 

 e-mail: xxx 

 

3. Minimální konfigurace hardware 

3.1. Poskytovatel garantuje plnou funkcionalitu softwaru ShiftMaster pouze za předpokladu, že budou 

Uživatelem po dobu trvání této smlouvy splněny předepsané požadavky na minimální konfiguraci 

hardware, které jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy.  

3.2. Pokud Uživatel nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, pak bere na vědomí, že software 

ShiftMaster nemusí řádně fungovat. 

 

4. Záruka za jakost 

4.1. Poskytovatel odpovídá za to, že software ShiftMaster odpovídá vlastnostem uvedeným v této smlouvě 

(jejích přílohách), uživatelské dokumentaci (manuálech) předané společně se softwarem ShiftMaster a 

dle doplňkové dokumentace dostupné na internetových stránkách Poskytovatele. V případě upgrade 

softwaru ShiftMaster je uživatelská dokumentace součástí upgrade softwaru. Uživatel je odpovědný za 

to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil a na případné nejasnosti se dotázal. Absence vlastností či 

funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci podle předchozích vět, se nepovažují za vadu a Uživateli 

nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od této 

smlouvy. 

 

5. Výluka z odpovědnosti 
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5.1. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami softwaru ShiftMaster nebo jeho 

chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Uživatelem, třetími osobami nebo mimořádnými překážkami dle 

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou 

zejména 

-  zavirováním lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), 

popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem, 

-  v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do softwaru ShiftMaster, do 

systémového programového vybavení a prostředí, 

-  nesprávným užíváním softwaru ShiftMaster v rozporu s uživatelskou dokumentací, 

-  poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, 

-  v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží 

současně s dodaným softwarem ShiftMaster, jestliže bude Poskytovatelem prokázáno, že k závadě 

jím dodaného softwaru došlo ovlivněním programů jiných výrobců. 

 

5.2. Chybová hlášení nebo jiné obdobné projevy, které nemají žádný vliv na jeho funkčnost a nezpůsobují 

podstatné odchylky od jeho sjednaných vlastností, se považují za vadu softwaru, která nebrání jeho 

převzetí nebo užívání, nicméně Poskytovatel je povinen takové vady odstranit nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy mu budou oznámeny emailem na adresu xxx nebo  xxx.  Za vadu softwaru ShiftMaster se dále 

nepovažují nečinnost nebo omezená funkcionalita způsobená tím, že došlo k omezení či blokování 

funkcionality v důsledku prodlení Uživatele se zaplacením finančních závazků ze strany Uživatele.  

 

6. Poradenství při servisu a údržbě softwaru 

6.1. Poradenskou činností dle této smlouvy se rozumí zejména zajištění stručných telefonických nebo e-

mailových porad, které jsou určeny zodpovědným a pověřeným osobám Uživatele za účelem řešení 

běžných provozních potřeb Uživatele a drobných potíží Uživatele se softwarem. Tato forma poradenství 

není určena k řešení závažných provozních potíží softwaru. 

 

7. Způsob provádění servisu a údržby 

7.1. Průběžný servis a údržbu softwaru bude Poskytovatel zajišťovat zejména formou vzdáleného přístupu za 

plného provozu softwaru ShiftMaster, který nebude způsobovat žádná, popř. pouze nepodstatná omezení 

jejich provozu.   

7.2. Pokud bude nutné v souvislosti s činnostmi uvedenými výše dočasně vyřadit software ShiftMaster 

z provozu, popř. jeho provoz podstatným způsobem omezit, je poskytovatel povinen domluvit 

s uživatelem dobu činnosti tak, aby nedošlo k narušení provozu IT uživatele. 

 Poskytovatel je povinen provádění kontrol, údržby, instalací aj. ohlásit Uživateli písemně (též formou 

mailu či faxu adresovaného pověřené osobě Uživatele) alespoň 2. pracovních dnů předem a upozornit jej 

na případná podstatná omezení činnosti softwaru.  

7.3. Má-li být výsledkem servisu a údržby doplnění softwaru o nový modul k němu, pak se obdobně použijí 

ustanovení této smlouvy o dodání, zaškolení, servisu a údržbě. 

 

8. Lokalizace závad a jejich odstraňování 

8.1. Poskytovatel je povinen ve lhůtách uvedených v příloze č. 2 této smlouvy reagovat a odstranit závady; 

délka těchto lhůt (doba reakce a doba opravy) je určena v závislosti na charakteru závady. Pro tento účel 

se závady rozlišují na: 

-  vadu 1. třídy – „havárie“ – naprostý výpadek funkcí softwaru, popř. podstatné omezení rychlosti 

zpracování dat softwarem oproti parametrům uvedeným v dokumentaci, které znamená výrazné 

provozní omezení; 

-  vadu 2. třídy – „závada“ – základní funkce softwaru jsou zajištěny, avšak rychlost zpracování je 

nepodstatným způsobem snížena oproti parametrům uvedeným v dokumentaci. 
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Případná chybová hlášení nebo jiné obdobné projevy, které nemají žádný vliv na funkčnost softwaru a 

nezpůsobují žádné odchylky od jeho sjednaných vlastností, se považují za vadu softwaru, která 

nebrání jeho převzetí nebo užívání, nicméně Poskytovatel je povinen takové vady odstranit nejpozději 

do 30 dnů ode dne, kdy mu budou oznámeny emailem na adresu xxx nebo  xxx. 

8.2. Uživatel oznamuje havárii nebo závadu telefonicky a následně elektronicky na výše uvedené kontakty a 

Poskytovatel je povinen emailem přijetí oznámení potvrdit. Uživatel je povinen uvést co nejpodrobnější 

informace o závadě, zejména její popis, kdy a jak se stala, jak byla zjištěna a dále, je-li to možné, je 

Uživatele povinen současně zaslat opisy chybových zpráv nebo opis vstupních a výstupních (chybných) 

hodnot nebo výsledných projevů softwaru. V případě havárie musí být navíc výslovně uvedeno, že se 

jedná o havárii. Poskytovatel neodpovídá za prodlení s odstraňováním závady, která byla zapříčiněna 

nedostatky splnění informační povinnosti. 

8.3. Bude-li to možné, zajistí Poskytovatel odstranění vady vzdáleným přístupem. V případě nemožnosti 

odstranění závady vzdáleným přístupem je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu vyslat odborně 

způsobilou osobu do sídla či provozovny Uživatele. Uživatel je v takovém případě povinen zajistit 

přítomnost alespoň jednoho pověřeného pracovníka Uživatele, popř. jiné odpovědné osoby. Při 

servisním zásahu na pracovišti Uživatele je Uživatele povinen vytvořit nebo zajistit podmínky pro 

zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 

8.4. Kratší doby reakce (dle přílohy č. 2 k této smlouvě) mohou být poskytnuty v konkrétním případě v rámci 

hlášení havárie nebo závady, a to emailem ze strany Uživatele. V takovém případě se odměna stanoví dle 

uvedené přílohy č. 2 v návaznosti na požadovanou kratší dobu reakce. 

8.5. Do lhůty pro odstranění závady se nezapočítává doba potřebná pro opravu (či pořízení) technických 

zařízení zajišťovanou uživatelem, ani doba potřebná k opravě jiného zařízení nebo software, které nebylo 

součástí dodávky Shift Master.   

8.6. Prokáže-li Poskytovatel, že zásadní příčinou závady bylo neodborné užívání softwaru, použití instalace 

hardware nebo software neschváleného Poskytovatelem, změny konfigurace informačního systému 

provedené bez předchozí konzultace s Poskytovatelem nebo jiná obdobná příčina, na niž neměl 

Poskytovatel vliv (např. vada hardware, výpadek el. proudu nebo klimatizace, zavirování informačního 

systému Uživatele), vzniká Poskytovateli nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených 

s odstraněním takové závady. Poskytovatel uplatní takový nárok písemně a odůvodní příčinu závady a 

výši vynaložených nákladů.  

8.7. Uživatel je povinen prostřednictvím příslušné pověřené osoby písemně potvrdit Poskytovateli jím 

provedené činnosti dle této smlouvy, zejména potvrdit Protokol o provedení servisu a údržbě softwaru 

nebo Servisní list o průběhu odstraňování závady.  

 
9. Upgrade  

9.1. Uhradil-li Uživatel své splatné finanční závazky vůči Poskytovateli, má právo na případný upgrade 

softwaru (rozšíření a doplnění funkcí, zajištění interoperability s novými verzemi operačních systémů), 

pokud je takový upgrade Poskytovatelem připraven.  

9.2. Poskytovatel se zavazuje připravit tento upgrade minimálně dvakrát ročně a o této skutečnosti informuje 

informovat emailem Uživatele. Cena tohoto upgrade je již zahrnuta v ceně za servis a údržbu. 

9.3. Uživatel je oprávněn instalovat upgrade softwaru formou on-line stažení (download) prostřednictvím 

přístupu na FTP nebo http server Poskytovatele.  

 

VII. 

Ostatní ustanovení 

 
1. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost, a to dle následujících ustanovení 

nebo veškerou součinnost nutnou ke splnění povinností ze strany Poskytovatele. V případě neposkytnutí 

nezbytné součinnosti ze strany Uživatele není Poskytovatel v prodlení s plněním povinností dle této 

smlouvy. 
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2. Uživatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému 

plnění závazků Poskytovatele. 

 

3. Uživatel se dále zavazuje předat Poskytovateli potřebné podklady nutné k plnění předmětu smlouvy, a to 

bez zbytečného odkladu poté, kdy tato potřeba na straně Poskytovatele vznikne. 

 

4. Uživatel se zavazuje umožnit Poskytovateli, jeho pracovníkům či Poskytovatelem pověřeným osobám 

přístup k počítačové síti, umožnit vzdálený přístup pro servis a údržbu, resp. k programovému vybavení 

v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této smlouvy. Dále je povinen zejména sdělit písemně veškeré 

nezbytné přístupové údaje a hesla pro splnění povinnosti Poskytovatelem, poskytnout instalační nosiče 

dat a registrační kódy, resp. poskytnout další nezbytnou součinnost požadovanou Poskytovatelem. 

 

5. Uživatel i Poskytovatel se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o 

veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran. 

 

6. Poskytovatel se zavazuje maximálně dbát na bezpečnost a důvěrnost dat Uživatele ve smyslu ustanovení 

této smlouvy o mlčenlivosti. 

 

7. Poskytovatel odpovídá za škodu, kterou zavinil prodlením se splněním jakékoliv své povinnosti dle této 

smlouvy. Poskytovatel odpovídá maximálně do výše odměny uhrazené celkově Uživatelem a 

neodpovídá za ušlý zisk Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené samotným Uživatelem 

nebo třetími osobami, ani za škodu vzniklou v důsledku okolností nezávislých na vůli Poskytovatele dle 

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku; nastane-li taková okolnost, je Poskytovatel povinen toto bez 

zbytečného odkladu oznámit Uživateli. 

 

8. Poskytovatel neodpovídá za prodlení a za škody způsobené neposkytnutím součinnosti ze strany 

Uživatele či jakýmkoliv porušením povinností Uživatele. Stejně tak neodpovídá za prodlení a škodu 

způsobenou instalací softwaru dodaného Uživatelem nebo třetí osobou, dále za škodu způsobenou 

manipulací s HW či SW ze strany Uživatele či třetích osob (např. ztráta dat, infikace počítačovým 

virem). 

 

9. V případě prodlení Poskytovatele s odstraněním vad anebo závad software, popřípadě se ocitne 

v prodlení s jinou svou povinností, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli úhradu smluvní 

pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; úhradou smluvní pokuty přitom není jakkoli 

dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

 

10. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. 

 

11. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé 

smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené mimořádnou 

nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran.  

 

12. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání mimořádných nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek. 
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VIII. 

Obchodní tajemství a důvěrné informace 

 
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při 

plnění této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství nebo důvěrné 

informace smluvních stran. Tímto se rozumí zejména veškerá data zpřístupněna vzájemně v rámci plnění 

této smlouvy.  

 

2. Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti obchodní povahy související s činností smluvních stran, 

které mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných ekonomických a obchodních kruzích 

běžně dostupné, mají být podle vůle smluvní strany utajeny a tato odpovídajícím způsobem jejich utajení 

zajišťuje. 

 

3. Za obchodní tajemství nebo důvěrné informace Poskytovatele se považují zejména know-how, popř. 

veškeré informace předané Uživateli, ledaže by šlo o informace všeobecně známé.  

 

4. Za důvěrné informace Uživatele se považují zejména přístupová hesla a obdobné informace, jejichž 

prozrazení by mohlo ohrozit ochranu dat Uživatele dle této smlouvy a dále hospodářské výsledky 

Uživatele, jeho smluvní partneři, plány dalšího rozvoje, marketingové záměry a jiné interní informace, k 

nimž měl Poskytovatel přístup v souvislosti s činnostmi prováděnými dle této smlouvy. Za důvěrné 

informace se dále považují veškeré informace předané Poskytovateli, které Uživatele takto označí, 

ledaže by šlo o informace všeobecně známé. 

 

5. Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna osoba jiné 

osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství nebo důvěrné 

informace druhé osoby získané při své činnosti, pokud je to v rozporu se zájmy této osoby. 

 

6. Touto povinností mlčenlivosti a utajení důvěrných informací v souvislosti s užíváním předmětu díla jsou 

smluvní strany vázány i po skončení této smlouvy. 

 

7. Poskytovatel nese veškerou odpovědnost za porušení povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k datům či jiným 

informacím Uživatele, ke kterým bude mít přístup. V případě zneužití těchto dat a informací je povinen 

Poskytovatel Uživateli nahradit veškerou škodu z toho plynoucí. 

 

IX. 

Zrušení a zánik smlouvy 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

2. Smlouva může být zrušena nebo zaniknout: 

2.1. na základě vzájemné dohody smluvních stran; 

2.2. písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany, přičemž však Poskytovatel není oprávněn vypovědět 

smlouvu v době 4 let od dodání (předání) software Uživateli; smluvní strany si tímto sjednávají 

výpovědní dobu v délce tří měsíců; výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi; 

2.3. odstoupením Uživatele z důvodů podstatného porušení smlouvy Poskytovatelem, kterým se rozumí 

zejména prodlení delší 30 dnů s neodstraněním vad dle této smlouvy; 

2.4. odstoupením Poskytovatele z důvodů podstatného porušení smlouvy Uživatelem, kterým se rozumí 

zejména prodlení Uživatele s úhradou jakýchkoliv finančních závazků delší 120 dnů. 

Odstoupení musí být písemné, doručeno druhé straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším 

dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.  
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X. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany si dohodly, že vztah vzniklý z této smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovená ve 2 exemplářích, obou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

jeden exemplář. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě stran formou 

písemných dodatků, není-li uvedeno v této smlouvě jinak. 

 

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 – Popis standardní funkcionality SW ShiftMaster,  

Příloha č. 2 – Odměny (ceník) poskytovatele a Příloha č. 3 – harmonogram. 

 

5. Smluvní strany jsou povinny oznámit si navzájem bez zbytečného odkladu změny kontaktních údajů; 

při takové změně přitom není třeba uzavření písemného dodatku, ale postačí písemné oznámení této 

skutečnosti zaslané druhé smluvní straně. 

 

6. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv 

důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu 

zrušeného ustanovení. 

 

7. Veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou řešeny v soudním 

řízení před věcně a místně příslušným soudem. 

 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li však 

podmínkou účinnosti této smlouvy její uveřejnění v registru smluv, smlouva nenabývá účinnosti 

podpisem poslední smluvní strany, nýbrž uveřejněním v registru smluv. Smlouvu k uveřejnění 

v registru smluv odešle Uživatel. Za tímto účelem jsou si smluvní strany povinny poskytnout 

nezbytnou součinnost. Smluvní strany současně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje 

týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při 

uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu 

souhlasí, vyjma anonymizace zákonem stanovených osobních údajů 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Toto 

potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

V Kroměříži dne 6. 4. 2021       V Poděbradech dne 1. 4. 2021 

 

 

…………………………….     ……………………………. 

 MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA Ing. Antonín Škopec 

 předseda představenstva člen představenstva 

 Uživatel Poskytovatel 
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Příloha číslo 1: 

Popis standardní funkcionality SW ShiftMaster: 
1) určení pro: plánování pracovní doby pro směnné provozy s nerovnoměrně i rovnoměrně 

rozvrženou pracovní dobou 

 

2) technické prostředky:  

a) SERVER: HW sestava kompatibilní a s instalovaným operačním systémem 

WIN2008 SERVER a vyšší, nebo Win10 PRO a vyšší, včetně virtuálních verzí 

zmíněných systémů 

48GB systémových prostředků RAM, 500 GB úložný datový prostor 

 

a) Pracovní stanice: HW sestava kompatibilní s instalovaným operačním systémem WIN10 PRO a 

vyšší, monitor s rozlišením minimálně 1200 x 1024, nainstalovaný SW pro zobrazení *.xls 

tabulek, jež jsou rovněž součástí SW (MS WORD, OpenOffice,…) 

 

3) Strukturovaná tvorba plánů: 

SW modul pro plánování směn zajišťuje tvorbu plánů s ohledem na platnou legislativu ve třech na sebe 

navazujících úrovních. 

 dlouhodobý plán – 

stanoví se na celé vyrovnávací období (3, 6, 12 měsíců), přičemž se nepřihlíží k plánované 

nepřítomnosti zaměstnance, dovoleným, pracovní neschopnosti, svátkům apod.  

Takto stanovený rozpis směn umožňuje zaměstnancům dlouhodobě plánovat své aktivity na nepracovní 

dny. 

a. Využívá se ke stanovení započítané pracovní doby v případě nepřítomnosti zaměstnance a k 

výpočtu náhrad za neodpracovanou dobu (dovolená, nemocenská). 

b. Dlouhodobý plán lze exportovat do nadstavbového mzdového programu přes 

standardizovaný interface. 

c. V průběhu vyrovnávacího období jej nelze měnit.  

d. V souladu se zákoníkem práce se zveřejní na pracovišti 15 dní před začátkem vyrovnávacího 

období a umožní přes standardizované rozhraní přenos dat do návazného programu 

zpracování mezd Uživatele. 

 

 reálný plán – 

zahrnuje všechny očekávané nepřítomnosti - požadovanou dovolenou, pracovní neschopnost, 

studijní volno a jiné překážky v práci 

  

a)  Pro zaměstnance je závazný. Umožňuje jednoduchým způsobem reagovat na 

změny situace na pracovišti v případě vzniklé absence (volna, dovolené, absence) a 

jednoduše sledovat fond pracovní doby. V aktuální podobě se zveřejní na pracovišti.  

b) V souladu se zákoníkem práce se zveřejní na pracovišti 15 dní před začátkem 

plánovaného měsíce. 
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 skutečný plán – 

zachycuje skutečně odpracované směny včetně neplánovaných odchylek od reálného plánu – 

výstupem je finální výkaz práce. 

 

 Po doplnění o přesčasy a nepřítomnosti různých typů kratších než směna nebo doplňkové 

přesuny směn pro zajištění nezbytného personálního běhu oddělení provozovatele, je 

zpracován a vytisknut výkaz mzdových nároků, který jsou po podpisu odpovědnými 

pracovníky předány ke zpracování mzdovému oddělení, a současně lze výkazy převést do 

návazného mzdového systému elektronickou cestou. 

 

4) Přístupová práva k službám programu a k vnitřním datům programu 

 SW umožňuje detailní strukturování přístupových práv uživatelů v několika rovinách 

 určení základního povolení přístupu k SW (platný / neplatný uživatel) pomocí 

přihlašovacího jména a hesla 

 definice ke kterým oddělením má uživatel operační přístup 

 definice jaké operace může uživatel provádět v programu 

 

5) Nástroje pro tvorbu plánů 

Pro tvorbu plánů disponuje SW řadou podpůrných nástrojů urychlujících nalezení optimálního 

sestavení plánů při průběžné kontrole dodržování zákonných předpisů a souvisejících parametrů 

(povinná doba na krátkodobý a dlouhodobý odpočinek, kontrola dodržování salda,..) 

 Vzory - definice minimálního a maximálního profesního obsazení pracoviště vzhledem 

k jednotlivým dnům a denní době 

 Schémata – určení periodického střídání směn pracovníka ve dvou až 15ti týdenní periodě 

jež je systémem rozbaleno do vyrovnávacího období 

 Sekvence pro automat – definuje typové střídání směn pracovníků za jednotlivé profese na 

oddělení a slouží jako doplňková definice pro optimální rozvrh směn v režimu Automat. 

 Automat – generátor plně automatického rozvržení směn na základě vstupních kritérií 

 Poloautomat – nápovědní systém pro ruční doobsazování směn při kterých jsou nabízeny 

nejvhodnější osoby pro nasazení na cílovou směnu podle vstupních kritérií 

 Grafický semafor v zobrazení plánu – systém upozorňuje na dny kdy je pracoviště 

nedostatečně obsazeno, indikuje dny kdy je plán v limitu, indikuje dny kde je 

„přeobsazení“ ať již z jakýchkoli příčin 

 Detektor porušení ZP – v průběhu práce s plánem systém upozorňuje na případná porušení 

ZP (zákoníku práce) včetně komentáře o příčině a závažnosti porušení. 

 

6) Import a export dat 

SW modul je vybaven rozhraním pro datový přenos ve formátu *.csv a to 

 Import pracovníků a jejich osobních klíčových údajů z externího SW modulu pro 

personalistiku 

 Export rozvržení dlouhodobého plánu za vyrovnávací období do SW modulu mezd 

 Export dat z reálného plánu do SW modulu mezd 

 Export finálního výkazu práce za jednotlivé pracovníky do SW modulu mezd 

 Možnost sdílení dat mezi vnějšími SW systémy využitím ODBC rozhraní. 
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7) Legislativní kontrola 

SW poskytuje kontrolu nad dodržováním zákona (zejména ustanovení o pracovní době Zákona 

262/2006 Sb. ZP, zákon číslo 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních)  

 Upozorňuje uživatele SW na porušení platných předpisů 

 Identifikuje a informuje, o jaké porušení předpisů se jedná 

 Informuje, jedná-li se o porušení, jež lze připustit (méně závažný charakter) nebo zdali se 

jedná o zásadní porušení, jež není přípustné. 

 Lze určit, jestli SW modul po upozornění uživatele zablokuje možnost chybného 

nastavení plánu (například při tvorbě dlouhodobého plánu) a kdy lze i přes upozornění 

ustavit rozložení směn tak, že nebude, zcela v souladu s předpisy, avšak vzhledem 

k provozním důvodům nelze využít jiné řešení 

 

8) Výstupy SW – výkazy 

Standardní výstupní reporty (výkazy): 

 Výkazy (statistiky nad rozložením směn) – tyto výkazy pomáhají zajistit a také dokladují, 

že zátěž z hlediska rozložení typových směn (například počty nočních, denních, 

svátečních směn a pod) jsou vyrovnané mezi jednotlivými pracovníky na odděleních 

 Souhrnné statistiky – výkazy celkových hodin za pracoviště apod. 

 Plánovací formuláře a výkazy – formuláře přehledně vypisující naplánované směny pro 

vybranou skupinu osob ve vybraném měsíčním období. Formuláře jsou přehledně 

upraveny tak, aby bylo do nich možné vepisovat doplňkové požadavky ze strany 

pracovníků, jichž se plán dotýká apod. 

 Výkaz práce a další statistiky – detailní měsíční výkaz práce pracovníka. Vybrané reporty 

vyžadují, aby pracovní stanice uživatele disponovala funkčním SW EXCELL nebo Open 

Office. 

 Formuláře, jež jsou v současné době v SW plánovacím modulu ShiftMaster implementovány 

jsou určeny pro formáty papíru A4 a lze je vytisknout na všech typech tiskáren podporovaných 

systémem WINDOWS schopných pracovat s dokumentem o formátu A4 

 

9) Další funkce systému ShiftMaster: 

 „zápůjčka“ pracovníka z jiného úseku pro pokrytí směny do oddělení, jehož kapacity jsou 

vyčerpány 

 Sdílení fondu pracovníka mezi dvě a více oddělení 

 přehledné porovnání rozložení směn dlouhodobého plánu vůči reálnému a skutečnému 

plánu 

 možnost porovnání plánovaného rozložení směn se záznamy ze standardního kartového 

elektronického evidenčního docházkového systému 

 modul dlouhodobého plánování absencí 

 modul vyhodnocení nároků na dotace na stravné 

 WEB Portál: 

a) Náhledy na reálné a dlouhodobé plány 

b) Přehledy pracovníků na pracovišti podle datumu 

c)       Přehled pracovníků s pohotovostí 

d) Burza směn  
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Příloha číslo 2: 

1. ODMĚNA ZA LICENCI SOFTWARU SHIFTMASTER 

 

 

21_7018 Kroměřížská nemocnice SM850_20 
ShiftMaster nabídka - pronájem 

jedn. poč. cena/ks cena bez 
DPH 

DPH cena vč. 
DPH 

SW licence             

SW ShiftMaster - licence na počet 850 pracovníků ks 1 341 869 341869 21% 413662 

ShiftMaster - konkurenčně sdílené licence (20x) ks 20 3000 60000 21% 72600 

  
     

  

Sleva akce PROMO    20 % ks -1 80374 -80374 21% -97252 

  
     

  

Výsledná cena licence 
   

321496 
 

389010 

  
     

  

Měsíční odměna za licenci ( na 4 roky)       10 449   12 643 

 

2.  ODMĚNA ZA IMPLEMENTAČNÍ PODPORU SOFTWARU SHIFTMASTER 

Odměna za implementační podporu SW ShiftMaster a školení u objednatele je dána množstvím 

realizovaných hodin a řídí se pro jednotlivé činnosti cenami stanovenými tímto ceníkem. 

 

21_7018 Kroměřížská nemocnice SM850_20 
předpokládané náklady implementace 

jedn. poč. cena/ks cena bez 
DPH 

DPH cena vč. 
DPH 

implementační podpora 
     

  

implementační podpora - školení u objednatele hod 62,50 1100 68750 21% 83188 

implementační podpora - analýzy, přípravy podkladů hod 24,00 850 20400 21% 24684 

SW zakázkové úpravy hod 20,00 950 19000 21% 22990 

doprava na pracoviště objednatele  km 3125 11 34375 21% 41594 

čas na cestě hod 31,25 240 7500 21% 9075 

  
     

  

CELKEM       150 025   181530 
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ODMĚNA ZA SERVIS A ÚDRŽBU SOFTWARU SHIFTMASTER 

Odměna za Hot-Line podporu je obsažena již v licenčních poplatcích.  

Odstraňování závad dle smlouvy poskytuje Poskytovatel bezplatně (není-li požadován bleskový zásah s 

kratší dobou reakce), a to po dobu platnosti smlouvy. Po uplynutí této doby si smluvní strany sjednaly 

platnost ceníku, se kterým je vždy nejpozději jeden měsíc před okamžikem účinnosti Uživatel seznámen 

emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

 

Servisní zásahy pro odstraňování závad 
Termíny 
reakce 

Termín 
odstranění od 

okamžiku 
reakce 

příplatek k hodinové 
sazbě standardního 

ceníku prací 

Odstraňování závady 3 prac. Dny 5 prac. dnů 0 

Odstraňování havárie 1 prac. Den 2 prac. dny 0 

Bleskový servisní zásah u havárie nebo závady 12 hod 48 hod 100% 

3. SLUŽBY NAD RÁMEC BĚŽNÉHO SERVISU A ÚDRŽBY 

 

Služby nad rámec běžného servisu a údržby patří zejména: 

 Poradenství a školení: vyjma základního školení dle kapitola III, odst. 2.2 smlouvy 

 Analýza provozních potřeb Uživatele a stanovení optimálního nastavení SW 

 Odstraňování následků havárií technologií, jež nejsou předmětem dodávky poskytovatele a 

provozních chyb Uživatele 

 Údržba, opravy a nastavení HW vybavení Uživatele pro zajištění chodu SW 

Odměna za uvedené služby a termín jejich poskytnutí budou vždy dohodnuty v konkrétním případě 

smluvními stranami individuálně. 

 

  CENÍK - SLUŽBY a VÝKONY - 2021     

obj. kód Název položky jedn. cena 

  servisní výkony   bez DPH 

SL20001 servis HW ext. < 5hod (odborný serv., montáž) hod 950 Kč 

SL20002 servis HW ext. > 5hod (odborný serv., montáž) hod 850 Kč 

SL20003 servis HW ve firmě IVAR (odborný serv., montáž) hod 800 Kč 

  SW služby     

SL20004 servis SW ext. hod 1 450 Kč 

SL20005 servis SW formou dálkového přístupu (el. konference) hod 1 250 Kč 

SL20006 servis SW na pracovišti firmy IVAR, započ.hod. (servis, analýza, nast. param.) hod 1 250 Kč 

SL20007 programátorské služby - zakázková práce dle objednávky, objem prací < 10 hod hod 1 250 Kč 

SL20008 programátorské služby - zakázková práce dle objednávky, objem prací > 10 hod hod 1 050 Kč 

  ostatní položky     

SL20009 doprava os. Vozidlo (cena/km) km 12 Kč 

SL20010 ztráta času na cestě (cena/hod) hod 260 Kč 

SL20010x doprava - tarif. sazba na 1 km km 17 Kč 
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Příloha číslo 3: 

Harmonogram implementace SW ShiftMaster 
 

  
 

2020   
                          

Rozvrh činností 

         
  

  

   

DUBEN 
 

  
 

do 16. dubna 

         
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

 
  

 
software je naplněn interními daty 

         
      1 2 3 4 

 
  

  

         
5 6 7 8 9 10 11 

 
  

 

19. + 20. dubna 

         
12 13 14 15 16 17 18 

 
  

 

základní nastavení + zaškolení 
administrátorů 

         
19 20 21 22 23 24 25 

 
  

  

         
26 27 28 29 30 

   
  

 

26. dubna 

                 
  

 
populárně naučná přednáška 

                 
  

  

 

KVĚTEN 
 

ČERVEN 
 

  
 

3. + 4. května 

 
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

 
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

 
  

 
1. školení 

      
1 2 

  
1 2 3 4 5 6 

 
  

  

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
7 8 9 10 11 12 13 

 
  

 

17. + 18. května 

 
10 11 12 13 14 15 16 

 
14 15 16 17 18 19 20 

 
  

 

2. školení 

 
17 18 19 20 21 22 23 

 
21 22 23 24 25 26 27 

 
  

  

 
24 25 26 27 28 29 30 

 
28 29 30 

     
  

 

31. května + 1. června 

 
31 

               
  

 

3. školení 

                 
  

  

 

ČERVENEC 
 

SRPEN 
 

  
 

14. + 15. června 

 
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

 
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

 
  

 
konzultace 

    
1 2 3 4 

       
1 

 
  

  

 
5 6 7 8 9 10 11 

 
2 3 4 5 6 7 8 

 
  

 

ČERVEN 

 
12 13 14 15 16 17 18 

 
9 10 11 12 13 14 15 

   

testovací provoz 

 
19 20 21 22 23 24 25 

 
16 17 18 19 20 21 22 

    

 
26 27 28 29 30 31 

  
23 24 25 26 27 28 29 

   

ČERVENEC 

         
30 31 

        

ostrý provoz 
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SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ 

(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany: 

Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Jiří Čunek - hejtman 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : XXX 
Číslo účtu : XXX 
Tel. / Fax : XXX 
E-mail : XXX 
 
(dále jen „Centrální zadavatel“) 
 
 
- a - 
 
Subjekty uvedené v příloze č. 1 
  
 (dále jen „Pověřující zadavatel“) 
 
(Centrální zadavatel a Pověřující zadavatel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a s § 9 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“), tuto Smlouvu. 

I. 

Preambule 

1. Centrální zadavatel bude ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) Zákona provádět jménem svým 

a Pověřujícího zadavatele, na účet svůj a Pověřujícího zadavatele centralizované zadávání, jehož 

předmět je dále vymezen v čl. II této smlouvy.  

2. Smluvní strany si přejí touto smlouvou vymezit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s 

centralizovaným zadáváním veřejných zakázek.  

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů 

k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s realizací systému centralizovaného zadávání. 

2. Předmět veřejných zakázek zadávaných v systému centralizovaného zadávání bude vymezen 

následujícím způsobem: 
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a) Centrální zadavatel písemně oznámí Pověřujícím zadavatelům svůj zájem realizovat 

zadávací řízení pro veřejnou zakázku, jejíž předmět bude v oznámení vymezen a 

vyzve Pověřující zadavatele k připojení se do systému centralizovaného zadávání pro 

tento předmět veřejné zakázky.  

b) Pověřující zadavatel ve lhůtě 30 dnů písemně vyjádří svůj zájem připojit se k systému 

centralizovaného zadávání pro uvedený předmět veřejné zakázky. V takovém případě 

se další postup bude řídit touto Smlouvou. 

3. Centrální zadavatel bude provádět ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona svým jménem, na 

účet svůj a všech Pověřujících zadavatelů zadávací řízení k veřejným zakázkám, jejichž předmět 

bude Centrálním zadavatelem vymezen způsobem uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

4. Pověřující zadavatelé budou na základě provedeného zadávacího řízení samostatně nebo 

v zastoupení uzavírat nebo přijímat s dodavateli smlouvy na plnění veřejných zakázek, jejichž 

zadávání je předmětem Smlouvy dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.   

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Centrální zadavatel bude po dobu trvání Smlouvy spravovat základní informace o systému 

centralizovaného zadávání. Základní informace zahrnují zejména: 

a) identifikační údaje Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů, 

b) dokumenty vymezující pravidla systému centralizovaného zadávání, pravomoci a 

odpovědnosti účastníků centralizovaného zadávání. Jde zejména o Smlouvu o 

centralizovaném zadávání, rámcové a další smlouvy uzavřené na základě 

centralizovaného zadávání, prováděcí smlouvy, případné postupy centralizovaného 

zadávání určené centrálním zadavatelem atd.  

Pokud některé skutečnosti obsažené v dokumentech splňují svým charakterem vymezení 

obchodního tajemství dle zvláštního právního předpisu, není Centrální zadavatel povinen tyto 

skutečnosti uveřejňovat. 

2. Při stanovení předmětu a rozsahu jednotlivých veřejných zakázek Centrální zadavatel vychází z 

údajů, které mu pro účely provedení jednotlivých zadávacích řízení poskytnou Pověřující 

zadavatelé a z vlastních potřeb Centrálního zadavatele. 

3. Centrální zadavatel má právo rozhodnout o zahájení jednotlivých zadávacích řízení a stanovit 

rozsah jednotlivých zakázek v systému centralizovaného zadávání zpravidla tak, aby byl 

dostatečný pro uspokojení potřeb všech dotčených Pověřujících zadavatelů s přihlédnutím k 

možným změnám v průběhu realizace plnění. Centrální zadavatel sdělí Pověřujícímu zadavateli, 

zda zadávací řízení zahájí a zda do něj zahrne jeho poptávku.  

4. Pověřující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit Centrálnímu 

zadavateli veškeré skutečnosti nutné pro řádné fungování centralizovaného zadávání, a to 

zejména relevantní informace potřebné ke specifikaci zadávacích podmínek Centrálním 

zadavatelem.   

5. Pověřující zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit Centrálnímu 

zadavateli veškeré skutečnosti nutné k poskytnutí dodatečných informací dle § 98 a 99 zákona. 

6. Pověřující zadavatel je povinen poskytnout Centrálnímu zadavateli součinnost potřebnou 

k realizaci prohlídky místa plnění, pokud je v zadávacím řízení nutná. 
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7. Centrální zadavatel může realizovat zadávací řízení i jen pro některé Pověřující zadavatele, kteří 

jsou stranami Smlouvy.  

8. Pověřující zadavatelé, i jen někteří z nich, jsou oprávněni obrátit se na Centrálního zadavatele, 

aby učinil kroky nutné pro přípravu zadávacího řízení, pokud jim vznikne potřeba plnění 

zahrnutého do centralizovaného zadávání. Pověřující zadavatel je povinen obrátit se na 

Centrálního zadavatele dle předchozí věty v dostatečném předstihu před vhodným termínem 

plnění tak, aby bylo možné s přihlédnutím k potřebám ostatních Pověřujících zadavatelů a 

možnostem Centrálního zadavatele realizovat patřičné zadávací řízení.  

9. Centrální zadavatel je každým Pověřujícím zadavatelem uzavřením Smlouvy zmocněn k podpisu 

smlouvy s dodavatelem podle ust. § 124 zákona pro případ, že to podle nastavení zadávacích 

podmínek bude pro plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné. Centrální zadavatel se zavazuje 

zajistit realizaci veřejné zakázky s dodavatelem tak, aby práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy 

vzešlé z centrálně zadávané veřejné zakázky byly od okamžiku uzavření smlouvy realizovatelné 

vždy mezi dodavatelem a příslušným Pověřujícím zadavatelem v souladu s podklady, které tento 

Pověřující zadavatel poskytnul Centrálnímu zadavateli pro účely zadávacího řízení.  

10. Pověřující zadavatel se tímto zavazuje akceptovat obchodní podmínky sjednané Centrálním 

zadavatelem ve smlouvě uzavřené s dodavatelem a vykonávat práva a povinnosti ve vztahu k 

dodavateli, se kterým Centrální zadavatel uzavře smlouvu o plnění veřejné zakázky. V této 

souvislosti Pověřující zadavatel odpovídá za veškerou škodu, která jeho jednáním nebo 

opomenutím vznikne.  

11. Pokud zadávací podmínky určují, že smlouva vzešlá ze zadávacího řízení bude uzavírána 

Pověřujícím zadavatelem, potom se Centrální zadavatel zavazuje provést zadávací řízení až po 

výběr nejvhodnější nabídky, jeho oznámení a uplynutí lhůty, po kterou nelze podle zákona uzavřít 

smlouvu, a vyzvat Pověřující zadavatele k podpisu smlouvy o plnění veřejné zakázky 

s dodavatelem. Pověřující zadavatel je poté povinen uzavřít smlouvu s dodavatelem podle ust. § 

124 zákona a uzavření smlouvy spolu s poskytnutím jejího stejnopisu oznámit Centrálnímu 

zadavateli neprodleně tak, aby Centrální zadavatel mohl v zákonných lhůtách dokončit veškeré 

úkony v zadávacím řízení. V případě nečinnosti odpovídá Pověřující zadavatel za veškerou 

škodu, která jeho jednáním nebo opomenutím vznikne.  

12. Centrální zadavatel je povinen vynakládat prostředky spojené s prováděním zadávacích řízení a 

zadáváním veřejných zakázek vždy hospodárným, efektivním a účelným způsobem. 

13. Pokud bude při zadávání veřejné zakázky porušen zákon, odpovídá za porušení zákona Centrální 

zadavatel. Toto neplatí, pokud došlo k porušení zákona jednáním či opomenutím Pověřujícího 

zadavatele, na jehož účet byla veřejná zakázka zadávána.  

14. Pokud Pověřující zadavatel, na jehož účet je veřejná zakázka zadávána, poruší zákon a toto 

porušení zákona se projeví až po uzavření smlouvy o plnění veřejné zakázky, jsou si dotčený 

Pověřující zadavatel a Centrální zadavatel povinni navzájem poskytnout součinnost při 

komunikaci s orgánem dohledu, správcem dotačního programu, auditním orgánem nebo soudem, 

a to i v případech, kdy se tyto orgány obrátí pouze na jednoho z nich. V případě neposkytnutí 

součinnosti má strana, která je povinna součinnost podle tohoto odstavce poskytnout, povinnost 

nahradit případně vzniklou škodu.  

15. Smluvní strany se dohodly, že částečnou nebo komplexní realizací zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku může být ve smyslu ust. § 43 zákona pověřena třetí osoba, případně více třetích osob 

(dále jen „administrátor veřejné zakázky“) specializovaná na realizaci zadávacích řízení nebo 

specializovaná v oboru souvisejícím s předmětem veřejné zakázky. Administrátor veřejné zakázky 

bude určen na základě výběru provedeného Centrálním zadavatelem. Administrátor veřejné 

zakázky bude na základě uzavřené smlouvy zajišťovat smluvně definované úkony a činnosti 

spojené s centralizovaným zadávacím řízením s výjimkou úkonů výslovně uvedených v ust. § 43 

odst. 2 zákona. 
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16. Pověřující zadavatel je povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem datům a 

informacím, které se dozví od Centrálního zadavatele a které nejsou určeny k uveřejnění. 

17. Centrální zadavatel určí před zahájením příslušného zadávacího řízení realizovaného na základě 

Smlouvy jeho konkrétní postup.  

IV. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Smlouva je platná podpisem Centrálního zadavatele a minimálně dvou Pověřujících zadavatelů.  

3. Smlouva zaniká dohodou smluvních stran nebo výpovědí Centrálního zadavatele vůči tolika 

Pověřujícím zadavatelům, že Smlouva zůstane účinná pouze s jedním Pověřujícím zadavatelem. 

Výpovědí Centrálního zadavatele některému Pověřujícímu zadavateli zaniká Smlouva vždy jen 

vůči tomu Pověřujícímu zadavateli. 

4. Výpovědí Pověřujícím zadavatelem zaniká Smlouva vždy vůči tomu Pověřujícímu zadavateli, který 

výpověď podá. 

5. Výpověď může být smluvními stranami podána bez uvedení důvodu, ale to pouze do doby 

zahájení zadávacího řízení. Právo k podání výpovědi se obnovuje splněním všech povinností 

dotčené strany vzešlých ze zahájeného zadávacího řízení. Výpověď je účinná k poslednímu dni 

roku, ve které byla oprávněně podána, pokud je druhé straně doručena nejpozději do 30. září 

daného roku. Není-li tato podmínka splněna, nabude výpověď účinnosti až k poslednímu dni 

následujícího roku.     

V. 

Náklady zadávacího řízení 

1. Centrálnímu zadavateli za činnost dle Smlouvy nepřísluší odměna. 

2. Veškeré poplatky a jiné náklady spojené s provedením Zadávacího řízení dle čl. II Smlouvy a s 
případnou realizací dílčích zadávacích řízení realizovaných Centrálním zadavatelem dle této 
Smlouvy jménem a na účet Pověřujícího zadavatele hradí Centrální zadavatel.  

3. Náklady spojené s poskytnutím informací a jakékoli součinnosti Pověřujícím zadavatelem 
Centrálnímu zadavateli na základě této Smlouvy nese Pověřující zadavatel. 

VI. 

Odpovědnost za centralizované zadávání 

1. Dojde-li při provádění zadávacích řízení a zadávání veřejných zakázek dle Smlouvy k porušení 

zákona ze strany Centrálního zadavatele, odpovídá za takové porušení Centrální zadavatel, 

ledaže k takovému porušení zákona došlo jednáním či opomenutím Pověřujícího zadavatele. 

2. Centrální zadavatel je povinen ve smyslu ust. § 216 zákona řádně uchovávat dokumentaci 

související s prováděním zadávacích řízení a zadáváním veřejných zakázek podle Smlouvy.  

3. V případě, že z důvodů ležících na straně Pověřujícího zadavatele dojde ke zmaření zadávacího 

řízení, je tento Pověřující zadavatel povinen uhradit Centrálnímu zadavateli a ostatním 

pověřujícím zadavatelům veškeré náklady a škodu, které jim vznikly při realizaci zadávacího 

řízení. 
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4. Bude-li z důvodu na straně Pověřujícího zadavatele dodavatel uplatňovat po Centrálním 

zadavateli jakékoliv nároky, zavazuje se Pověřující zadavatel tyto nároky uspokojit na místo 

Centrálního zadavatele. 

VII. 

Způsob uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu uzavření smlouvy. 

2. Pověřující zadavatelé obdrží každá po jednom paré smlouvy podepsané ze strany Centrálního 

zadavatele. Svou vůli uzavřít tuto Smlouvu vyjádří podpisem samostatného podpisového 

formuláře, který po podpisu zašlou Centrálnímu zadavateli. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení  

1. Účastníci Smlouvy se zavazují řešit případné spory dohodou. 

2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnou dohodou všech stran, a to ve formě číslovaných 

dodatků. 

3. Ke Smlouvě může dodatečně přistoupit zadavatel, který dosud nebyl účastníkem Smlouvy, avšak 

pouze tehdy, pokud přistoupením nového zadavatele nebudou porušeny právní předpisy. 

Přistoupení nového zadavatele ke Smlouvě nepodléhá souhlasu Pověřujících zadavatelů, kteří 

jsou již stranami Smlouvy.  

4. Ukončení Smlouvy ze strany kteréhokoli Pověřujícího zadavatele nemá vliv na platnost a trvání 

Smlouvy pro ostatní účastníky, jsou-li stranou Smlouvy vedle Centrálního zadavatele alespoň dva 

Pověřující zadavatelé.  

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní 

strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství 

podle § 504 Občanského zákoníku. 

6. Nastanou-li důvody ke zrušení Zadávacího řízení podle § 127 Zákona, Centrální zadavatel zruší 

(§ 127 odst. 1 Zákona) nebo může zrušit (§ 127 odst. 2 Zákona) Zadávací řízení. Zrušení 

Zadávacího řízení písemně oznámí Pověřujícímu zadavateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 

od rozhodnutí o zrušení. Tento odst. 6 čl. VII Smlouvy se přiměřeně použije též v případě zrušení 

dílčího zadávacího řízení. 

7. Zánikem Smlouvy není dotčena odpovědnost jednotlivých účastníků Smlouvy, ani povinnost 

součinnosti podle čl. III. odst. 14. této Smlouvy.  

Příloha č. 1 – seznam pověřujících zadavatelů 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo usnesení: 4. 3. 2019, č. usnesení 0140/R06/19 

   
 
Za Centrálního zadavatele   
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...................................  
Jiří Čunek         
Hejtman 
 
 
  

Příloha č. 1 – seznam pověřujících zadavatelů 

 

IČ Název Statutární zástupce 

00054771 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Mgr. Přemysl Jaroš 

00055107 Střední odborné učiliště Uherský Brod Ing. Jiří Polanský 

00089982 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková 
organizace Mgr. MBA Pavel Hrubec 

00091138 Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace Ing. Jiří Stránský 

00092096 
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace Mgr. Bronislav Vajdík 

00092126 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková 
organizace PhDr. Ivo Frolec 

00094889 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková 
organizace PhDr. Václav Mílek 

00098574 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Ing. Tomáš Vitásek 

00098639 Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Ing. Libor Lenža 

00128198 Střední průmyslová škola Otrokovice Mgr. Libor Basel, MBA 

00226319 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Zlín Mgr. Hynek Steska 

00226327 Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy Mgr. Andrea Šopíková 

00545121 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín Mgr. Petr Úředníček 

00559105 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť RNDr. Jan Chudárek 

00559482 Střední průmyslová škola Zlín Ing. Radomír Nedbal 

00559504 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Zlín Mgr. Alena Štachová 

00559644 
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická 
Uherské Hradiště Mgr. Dana Tománková 

00566411 
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola 
ekonomická Zlín Mgr. Pavel Hýl 

00568945 
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické 
Kroměříž Ing. Bronislav Fuksa 

00637939 Střední zdravotnická škola Kroměříž PhDr. Ludmila Hanáková 

00837237 Střední škola oděvní a služeb Vizovice Mgr. Eva Solnařová 

00838926 Základní umělecká škola Zlín Mgr. Martina Hniličková 

00839281 Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Mgr. Marek Mikláš 

00839311 Základní umělecká škola Otrokovice Mgr. Jindřiška Keferová 

00843318 Odborné učiliště Kelč Mgr. Renata Ryšková 

00843351 
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a 
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Mgr. Martin Metelka 

00843369 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí Mgr. Mojmír Zetek 

00843393 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm RNDr. Alena Gallová 

00843407 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Ing. Miroslav Václavík 



Příloha č. 0177-19-P01 

 7/9 

00843474 
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel 
Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Miroslav Trefil 

00843491 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 
Ing. Jindra Mikuláštíková 
MBA 

00843504 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské 
Meziříčí Mgr. Aleš Kubíček 

00843547 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 
Radhoštěm Ing. Jaroslav Mandula 

00845060 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské 
Meziříčí Mgr. Jiří Pivovarčík 

00851574 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Valašské Meziříčí Mgr. Petr Pavlůsek 

00851710 Centrum ÁČKO, příspěvková organizace Bc. Pavla Vráblová DiS. 

00851809 Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Bc. Petr Hofman 

00851906 Základní umělecká škola Vsetín Radim Trčálek DiS. 

00851914 
Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské 
Meziříčí MgA. Petr Hajdyla 

13643878 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Mgr. Marek Wandrol 

14450437 
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský 
Brod PaedDr. Rostislav Šmíd 

14450500 
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum 
odborné přípravy Zlín Ing. Bc. Jiří Charvát 

15527816 
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické 
Uherský Brod Ing. Ladislav Kryštof 

26820218 Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. Jaromír Kořistka 

26871068 Vsetínská nemocnice a.s. 
Ing. Věra Prousková, 
MBA 

26908298 Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. Ing. Emil Vraník 

26913216 Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Ing. Michal Hanačík 

26913453 Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o Ing. Vladimír Kutý 

26963574 Technologické inovační centrum, s.r.o. 
Ing. Bc. Pavel Slováček 
MBA 

27660532 Kroměřížská nemocnice a. s. Ing. MBA Petr Liškář 

27660915 Uherskohradišťská nemocnice a. s. MUDr. Petr Sládek 

27661989 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. MUDr. Radomír Maráček 

27673286 Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. RNDr. Josef Němý 

27677761 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Ing. Tomáš Nedbal 

27688313 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Ing. Miroslava Knotková 

27744485 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Mgr. Petra Psotková 

44118155 Základní umělecká škola Slavičín Mgr. Jana Jakúbková 

46254277 Základní umělecká škola Uherský Ostroh Mgr. Radim Havlíček 

46254323 Základní umělecká škola Uherské Hradiště MgA. Jiří Pospíchal 

46254331 Základní umělecká škola Bojkovice Bc. Eva Regináčová 

46254552 Základní umělecká škola Uherský Brod Eva Valečková 

46276327 
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola 
Slavičín Mgr. Josef Maryáš 

46310924 Základní umělecká škola Luhačovice Monika Slováková 

46310983 Základní umělecká škola Zlín - Malenovice Ivan Dřínovský 

46311131 Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla Lenka Hanáčková 



Příloha č. 0177-19-P01 

 8/9 

46311149 Základní umělecká škola Valašské Klobouky Zdeněk Matušinec 

47934581 Základní škola Kroměříž, 1. máje Mgr. Milena Tunkerová 

47934832 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Mgr. Ivana Hašová 

47935774 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov PaedDr. Zdeněk Janalík 

47935910 Odborné učiliště a Základní škola Holešov Ing. Stanislava Horáková 

47935928 Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury Mgr. Ludmila Kočí 

47935936 
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová 
škola mlékárenská Kroměříž Mgr. Ing. Michal Pospíšil 

47935952 
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod 
Hostýnem Ing. Bc. Olga Pastyříková 

48489573 Plavecká škola Uherské Hradiště Mgr. Ladislav Botek 

48739235 Základní škola Horní Lideč 130 Mgr. Jiří Plášek 

49562827 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace 
Mgr. Michaela 
Pavlůsková 

60370432 
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, 
Šafaříkova Mgr. Karel Zerzáň 

60371668 
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, 
Palackého náměstí Mgr. Ing. Jiří Hejda 

60371676 Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 Mgr. Dagmar Špalková 

60371684 Gymnázium Uherské Hradiště 
doc.RNDr. Zdeněk Botek, 
CSc. 

60371714 Základní škola Čtverka, Uherský Brod Mgr. Petra Guričová 

60371731 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Ing. Jiří Durďák 

60371749 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Mgr. Ivo Savara 

60371757 
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Uherský Brod RNDr. Jaroslav Krpal 

60371773 Dětský domov Uherské Hradiště Mgr. Ivana Lacková 

60371790 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Mgr. Bedřich Chromek 

60371803 Dětský domov Bojkovice Bc. Yvetta Mendlová 

60371811 Dětský domov Uherský Ostroh 
Mgr. Jana Frühaufová, 
MBA 

60990597 Dětský domov Zašová Mgr. Lubomír Krhut 

61715999 Střední odborná škola Luhačovice Ing. Jana Šuráňová 

61716391 Základní škola Zlín, Mostní Mgr. Věra Kundratová 

61716405 Dětský domov a základní škola Vizovice Mgr. Eva Čapková 

61716413 Základní škola Otrokovice, Komenského Mgr. Pavlína Frdlíková 

61716421 Základní škola Zlín, Středová PaedDr. Věra Dernie 

61716448 Základní škola při dětské léčebně Luhačovice Mgr. Marta Hubáčková 

61716456 
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín Mgr. Monika Němečková 

61716464 
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a 
Praktická škola Zlín Mgr. Jana Gavendová 

61716472 Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze Mgr. Jaroslav Kunc 

61716634 
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské 
Klobouky Mgr. Josef Fusek 

61716651 Dětský domov Vizovice Mgr. Dušan Mynář 

61716693 Gymnázium Otrokovice Mgr. Ivo Kramář 

61716707 Gymnázium Valašské Klobouky RNDr. Eva Cepková 
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61716723 Dětský domov Zlín Mgr. Bc. Eva Ledvinová 

62182137 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, 
příspěvková organizace JUDr. Josef Valenta 

62334808 Dětský domov Valašské Meziříčí Mgr. Elena Slámová 

63080303 Industry Servis ZK, a.s. Ing. Věra Fousková 

63414929 Základní umělecká škola Kroměříž MgA. Ivona Křivánková 

63414937 Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov 
Mgr. art. Petr Jurášek 
ArtD. 

63414945 Základní umělecká škola Zdounky 
MgA. Norbert Svačina 
Ph. D. 

63458632 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem 
MgA. et Bc. Pavla 
Caletková 

63458641 Základní umělecká škola Hulín Mgr. Kamila Poláková 

63458691 Dětský domov Kroměříž Mgr. Renáta Konečná 

63458730 Obchodní akademie Kroměříž 
PhDr. Mojmír Šemnický, 
MBA 

63459086 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž MVDr. Blanka Havlová 

65269616 
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž 

Mgr. et Mgr. Jana 
Vítková 

70238499 Dětský domov a Základní škola Liptál Mgr. Lukáš Diatka 

70238898 Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín Mgr. Roman Třetina 

70238910 Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží PaedDr. Anna Kovárňová 

70238928 
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 
782 Mgr. Roman Petružela 

70238944 Základní škola Halenkov 25 Mgr. Pavel Krůžela 

70842884 
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém 
zařízení Kroměříž Mgr. Jana Svobodová 

70843309 Gymnázium Kroměříž Mgr. Josef Havela 

70844534 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Mgr. Václav Křivánek 

70850852 Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace Bc. Jan Šerý 

70850895 Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace Ing. Dalibor Maniš, MPA 

70850909 Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Bc. Marie Semelová 

70850917 
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, 
příspěvková organizace Ing. Adéla Machalová 

70850941 Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace 
Ing. Michaela 
Procházková 

70850968 Domov na Dubíčku, příspěvková organizace Jitka Březíková 

70850976 Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace Bc. David Libiger 

70850992 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, 
příspěvková organizace Mgr. Jarmila Hasoňová 

70851042 Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Ing. Vlastimil Zaydlar 

70859957 Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem Mgr. Jan Mach 

70934860 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Ing. Bronislav Malý 

70947422 
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková 
organizace PhDr. Zdeňka Friedlová 

72563346 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace Ing. Petra Kubíková 
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Smlouva o pronájmu a servisu

Kroměřĺżská nemocnice a.s.
sídlo: Hav!íčkova 660/69' 767 01KroměříŽ
zgstoupená: MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, mĺstopředsedou představenstva
ICO: 27660532
DIC: C22766O532
jako nájemce

SoPHIS a.s.
zapsaná u oR v Brně dne 6.12.2002 v oddíle B, vloŽce č. 383't
sídIo: Malostranská 36, Brno 62500
zastoupená: lng. Radkem Uchytilem, Ph.D.
bank. spojení: Fio banka, a.s.; ě.ti.: 2800070620 /20í0
IGO: 26305879 DIC: C226305879
jako pronajímatel

uzavírď1íjako smluvnístrany podle ustanovení$ 2201 a násl. zákona Ö,' 8912012 Sb. v platném znění následující
smlouvu o pronájmu a servisu modulu Spisová sluŽba software DoctlS:

čl. l. Předmět smlouvy a účet smlouvy
1) Pronajímatel se zavazuje nájemci přenechat k uŽĺvání za úplatu níŽe uvedené moduly informačního

systému Doctis@ (dále jen 
',Software", ',autorské dílo" nebo ,,dílo"), provádět údrŽbu tohoto informačního

systému po dobu trvání smluvního závazku. Pronajímatel tĺmto výslovně prohlašuje, Že vykonává na
základě $ 58 a násl. zákona ö,.12112000 Sb autorského zákona v platném znění, svým jménem a na svůj
účet autorova majetková práva k dílu _ programovému produktu - software, a je tímto oprávněn k šíření a
uŽitídíla'

2) Předmětem smlouvy o pronájmu a servisu jsou tyto moduly:

Spisová služba DoctlS

a

a

cl. il.
1)

2)

3)

4)

Software je vytvořen jako intranetová aplikace pomocí ASP/ASPX skriptů na platformě MS lnternet
lnformation Services (llS) ve Windows 2008 nebo novější. Jako databáze bude pouŽit Ms sQL 2008
Express R2 a novější. Klientem můŽe být jakékoli PC vybavené internetovým prohlíŽečem MS lnternet
Explorer verze 11 a novější případně Chrome verze 40 nebo novějŠí, které je řádně nastaveno pro práci
v nemocniční počítačové síti.

3) Technická specifikace software je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4) o uvedení díla do provozu bude vyhotoven písemný předávací protokol osvědčující provozuschopnost
informaÖního systému, ktený bude podepsán zastupcem pronajímatele a nájemce.

Doba a místo plnění
Pronajímatel se zavazuje předat software včetně zapracování případných připomínek nájemce nejpozději
do 30łi dníod doručení oboustranně podepsané smlouvy.

Doba trvání smluvního vztahu je sjednána na dobu neurčitou.

MÍstem plnění - předání software je sídlo (provozovna) nájemce.

Předánĺ software lze provést i formou elektronické pošty nebo vystavením na Www serveru pronajímatele,
to se týká zejména případných záručních oprav. To neplatí pro předání dokonÖeného software podle čl. l
odst.4 této smlouvy.



ct. 1il.

1)

2)

3)

4)

5)

Cena nájmu
Smluvní strany se dohodly na následující ceně za poskytnutí práv k uŽití software a za udrŽbu (dále cena
nájmu): 1.500,- Kč měsíčně (slovy: =jedentisícpětsetkorunčeských=). Cena je uvedena bez DPH.
DPH bude připočtena v sazbě platné ke dni uskutečněnízdanitelnéhó plnéní.
Cena nájmu zahrnuje
o instalaci produktu a počáteční import dat nájemce,
o multilicenci licenci pro provozováníneomezeného počtu stanic
o hotlĺne SoPHlS,
o oPraVY přÍpadných chyb software,
r aktualizace a upgrade produktu po dobu trvánísmluvního vztahu.

Cena nájmu neobsahuje školení uŽivatelů software V provozovně nájemce. Školenĺ uŽivatelů se
pronajímatel zavazu)e provést za úhradu na základě předem stanovené kalkulace, rozsahu, splatnosti a
cenách podle přílohy č. 2 této smlouvy.
Cena nájmu neobsahuje komunikační rozhraníostatních softwarů třetĺch stran nájemce.
Nájemné bude hrazeno měsíčně na základě faktur vystavených pronajĺmatelem k prvnímu dni
přísluŠného období, na které se nájem hradí. Splatnost faktur bude 14 dní.

Přechod práv užití software
Pronajímatel prohlaŠuje, že je oprávněn poskytnout nájemci uŽÍvací právo k software, a to na základě
zákona 12112000 sb. - s 58 a násl. Dílo je povaŽováno za zaměstnanecké a kolektivní.
Pronajímatel poskytuje touto smlouvou nájemci k uŽívání v rámci vnitropodnikové sítě (intranet) a
předmětu činnosti nájemce uŽívacÍ právo (licenci) na software časově omezené na dobu trvání tohoto
smluvnÍho vztahu. Toto právo na nájemce pŕecházi dnem předánĺ podle ěl.l odst. 4 této smlouvy.
Nájemce se zavazuje, Že nepořÍdí, a ani třetím osobám neumoŽní pořízení kopie autorského díla nebo
jeho části, ani Že Žádnou část díla nebude pouŽívat mimo rámec organizace nájemce, ani neumoŽní
uŽívat dílo nebo ěást díla třetím osobám. Dále se nájemce zavazuje, Že Žädným způsobem nezasáhne
do zdrojových kÓdů nebo konfiguračních souborů software. Také nebude k datovému skladu a datovým
strukturám aplikace přistupovat jiným způsobem, neŽ pomocĺ rozhranĺ objednávané aplikace. V případě
zĄmu nájemce o takový přístup mu bude jedenkrát pronajímatelem bezplatně vyfuořena kopie databáze
obsahující poŽadovaná data v poŽadované struktuře.
Nájemce bere podpisem této smlouvy na vědomí, Že autorské dílo - software je chráněno ve smyslu
přísluŠných ustanovenĺ autorského zákona a vzhledem k tomu, je uŽívací právo nájemce omezeno pro
jeho vlastní potřebu a pro pouŽití na poěÍtaěové síti nájemce a nesmí s autorským dílem nakládat Žádným
jiným způsobem neŽ k uŽitĺ dle této smlouvy.

cl. lv.
1)

2)

3)

4)

cl. v. Úacĺa softłare, odpovědnost za vady a záruka
1) SoučástÍ ÚdrŽby software není vývoj nových modulů nad rámec předmětu této smlouvy blíŻe

specĺfikovaného v příloze č.1 této smlouvy.
2) V případě zjiŠtěnĺ vady software bude pronajĺmatelem bezplatně odstraněna do sedmi dnů od oznámenĺ

pronajímateli nájemcem. V případě náročnějšího zásahu bude doba její realizace dohodnuta s nájemcem
individuálně, Vada však bude odstraněna nejpozději do 30tidnů ode dne oznámenĺ vady pronajÍmateli.

3) Nájemce dodává a odpovĺdá za správnost dat poskytovaných softwaru Doctis z ostatních softwarů
(zejména se jedná o provoznÍ ěíselníky seznamy uŽivatelů software' příchozĺ a odchozí informace datové
schránky a mailu, apod.), v předem dohodnuté a v dokumentaci zakotvené struktuře. V případě změny
struktury nebo logiky těchto dat ze strany nájemce není zapracování takové změny do aplikace
provedeno v rámci ceny pronájmu, ale na základě zvláštníobjednávky.

4) Součástí ÚdrŽby software není vývoj nových modulů nad rámec předmětu této smlouvy blíŽe
speciÍikovaného v příloze č.1 této smlouvy.

5) Vývoj nových modulů software (změna nebo úprava funkčnosti nevycházející ze zadání) bude prováděn
na základě objednávek a písemného zadáni nájemce za śmluvní ceny podle kalkulací pronajímatele.
ostatní sluŽby budou stanoveny na zákĺadě platného cenÍku pronajímatele uvedeného v příloze č.2 této
smlouvy.' 6) Ceny jsou pravidelně valorizovány o přiměřený cenový růst, jenŽ je závislý na meziroöním inflačním
koeficientu vyhlašovaném Českým statistickým úřadem.



cl. vl. Smluvní pokuta
'ĺ) Smĺuvní strany se dohodly, Že pronajímatel zaplatí nájęmci smluvní pokutu ve výŠi o,03 % zcelkovéceny za software zakaŽdý zaoo'8atý đen prodlehís předánĺm funkčníńo.óit*"r" podle Čl'll odst.1 tétosmlouvy. Tĺm nenídotčenó práuo ná nahrädu Škody.
2) Smluvní 

't'?:Ł-'_'_1ohodly, Že pronajĺmatel zaplatĺ nájemci smluvnĺ pokutu ve výŠi o,03 % z celkovéceny za software za kaŽdý zapoeatŕ dľn prodlenĺ s ódstraněńĺ' 
""ä, 

p",pr. za kaŽdý započatý denprodlení se zahájením oprävy : p"Jŕ" cl.v'óá.i.ż té]to smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhraduŠkody.

3) Pro případ prodlení nájemce s Úhradou ceny za software j9 11ieqce povinen zapĺatit pronajímateli úrokz prodlenÍ ve výŠi stanovené podle nařízení vlády 351t2o.13 so., ś 

' 
šĹ., łi"nĺ' se stanovívýše rjrokůz prodĺení a poplatku z prodleňĺ podle občanskéhô zákoníku. Náhrada Škody je součástí úroku z prodlenía nebude samostatně vymáhána.

cl. vll. ostatní ujednání
1) Veškeré informace, které pronajímatel získá při kontaktu. s.nájemcem nebo přĺ sluŽbách pro nájemcejsou povaŽová1v, za.dt1...............ve!e a pronajímatel1d nesmilakýmkoliv způsobem Šířit, poskytnout třetí osoběčije vyuŽít pro jakoukoĺiv dalŠí činnost.
2) Kontaktní osoby pro realizaci díla jsou urče

' 
" 

pronajímatele - , tel'  email:

' Pronajímatel-  tel.  email:
' Nájemce -  Tel:  email:

3) Pro elektronickou výměnu dokumentů se smluvní strany dohodly na pouŽívání formátu MS offices případnou komprĺmací typu (win)zip
4) Pro předávání software a jiných souborů nájemci vytvoří pronajímatel na svém webovém serveru heslemchráněnou sekci s aoresôul ehotline-sopnis.ci, ŕtä'ä ńuo" loueasńe slouzit jako elektronická linkapodpory uŽivatelům apĺikace. Součástĺ d(jdJ;ky je i ňoii. o"touý"h ;t*Ŕ';iäto_vycn objektů, tak aby bylmoŽný případný datový export do jiných 

''śťé',í.-Ěrona1ĺmätel oere na vědomí, Že veškerá datanashromáŽděná provozováním systému Jsoű uýńiäonĺ' vlästnictvĺm ňaj"'.", a jakékoli manipulaces nimije moŽná pouze po případnb' 
'ouńl".Ĺ 

.áň;"
u' 

,ľ'1iľ":", ä.ffiiiíľs"poskytnout 
nezbytnou součinnost při implementaci a školení systému Doctis a

cl. vlll. odstoupení od smlouvy, výpověd,
1) Tuto smlouvu je moŽné vypovědět ze srany nájemce ĺze strany pronajímatele bez udání důvodu s

;ĺB:ľĚ$TJll1':ľ"iilf;:':íůnľ:1'gn;" oá'o'n-ňo in" meśĺcä ŕ'a!lěä'ji.ĺno po 'e,ĺĺ u nĚilz oyl"
2) Smluvní skany pokládajĺ za podstatné poruŠení smlouvy, při kterém je dotčená smluvní stranaoprávněna s okamŽitou účinnosiíodstoupit bo 'ňlouuv: 

'
a) nezahájeníopravy nahláŠené chyby v termínu dle této smlouvy,
b) bezdůvodné poruŠení poskytování servisních sluŽeb,
c) celková nefunkčnost implementované aplĺkace,
d) nájemce se stane neschopným uhrad.ĺt nájemné v plné výŠi (Úředně doloŽený konkuz, likvidace spol.apod.) nebo nájemce zanĺkne bez právního ľastúpce,"'
e) nájemce pouŽivá autorské dílo k jĺným, neŽ dohodnutým Účelům,
f) nájemce je v prodlenĺ s placením ceny nájmu po dobu delší neŽ 2 měsíce.

cl. lX. Závěreěná ujednánÍ
1) Tato smĺouva je sepsána ve dvou 

^vyhotoveních, 
majícĺch stejnou platnost, z nichžobdrŽí po jednomvyhotoven í pronaj ímatel'a nájemce.

2) Smluvní strany prohlašují, Že obsah smlouvy, jď1ich závązky a práva odpovídají jejich pravé , vážnéa svobodné vůli' Na důkaz toho připojuiĺsve póäŕliś,y'a paratuiípredcńožĺštränv smlouvy'



3)

4)

Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými a oběma smluvními stranami podepsanými Öíslovanými dodatky.

Pro případ, że se na uzavřenou smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv
dle zákona Ö,. 34012015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)' platí, Že obě smluvní strany s tĺmto uveřejněním
souhlasí a sjednávají, Že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv nájemce. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti ke dni podpisu poslednÍ smluvní strany a
Účinnosti k datu zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona ě,. 34012015 Sb., o registru smluv,
podléhá-li smlouva uveřejnění v registru smluv. Strany tímto sjednávaji, Že jejich vzájemná práva a
povinnosti se touto smlouvou ŕídi jiż od data, kdy bude Smlouva podepsána poslední smluvní stranou. V
případě, Že smlouvu povinná strana podle věty prvnítohoto odstavce neuveřejní ani do 5 pracovních dnů
od podpisu této smlouvy, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana'
Právnĺ poměry touto smlouvou blíŽe neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku
a autorského zákona

5)

V Brně dne

Přílohy

3 í.20-4 ěĺ
'

.....

V KroměřĺŽi dne 3. 1. 2019

MUDr. Len MBA
m ístopředseda představenstva

č. í: Technická specifikace software Doctis
č. 2: Ceník servisních prací pronajímatele



Příloha č. 1: Technická specifikace software Doctis@

Podrobnějšĺ popis modulů

Spisová služba

a

a

přehledná a rychlá evidence a správa dokumentů.
hlavníevidované údaje: lD, pořadové čĺslo, čárový kÓd, druh dokumentu, forma dokumentu, předmět, číslo
jednací vlastní a cizĺ, datum a čas doruěení, způsob doručení, datum odeslání' kdo a kdy dokument zadal,
klíčová slova, poznámka, verze dokumentu, kopie, přĺlohy, počet stran' místo podání, priorita, spisový
znak, skartaÖní znak a skartační lhůta,
volite|ná pole pro jednotlivé druhy dokladů,
evidence spisů,
evidence fyzického umístění dokumentů,
automatická tvorba náhledů dokumentů,
načítání zpráv z datové a e-mailové schránky,
označování dokumentů pomocí čárových kÓdů,
klíčová slova pro seskupování a vyhledávánĺ dokumentů'
internĺ digitální podpis dokumentů ověřující jejich pravost,
vyhledávání dokumentů s moŽností vyuŽití všech ukládaných údajů'
tisk štítků a poštovních soupisů, hromadné odesíláníe-mailů,
šifrované ukládání dokumentů na server,
logování prováděných změn,
automatický import dokumentů do spisové sluŽby z adresáře, do kterého tiskárna ukládá scany,
moŽnost vyuŽĺt externÍho oCR: přikládání textové podoby dokumentu, vyhledání lČo protistrany V
dokumentu, fulltextové prohledáván í textů,
přehledy, např. počty přĺchozích a odchozích dokumentů, délka schvalování podle schvalovatelů,
řízený tok dokumentů organizací dle předem defĺnovaného schématu,
moŽnost připojenÍ přÍlohy ( pdf' jpg' .doc, .xls a dalšíformáty)'
grafický nástroj pro správu schvalovacích procesů,
administrace uŽivatelů a firemních parametrů

Technické podmínky

o V případě, Že se ve vnitřní síti (intranetu) pouŽívá nějaký mechanismus cacheování, musí být
obsluhou (lT oddělení) nastaven tak, aby neukládal (necacheoval) stránky vystavované aplikací.

Zpracoval: R. Uchytil

V Brně ane . .? , '!''. .?.?. '! 'ĺ V KroměříŽi dne 3. 1 . 2o1g

Mergenthalová' MBA
da představenstva



Příloha ć,. 2: ceník servisních prací pronajímatele pro software Doctis@

a) školení uživatelů včetně cestovného (uěebna, na pracovištích)

b) servisní hodina...

c) hod programátora - práce na místě u klienta

d) hod systémového analytika - práce na místě u kIienta

e) cestovné (dle počtu ujetých km).'.

0 čas strávený přl spolujízdě.....

3800,- Kč/školení

790'- Kč/hod

950'_ Kč/hod

1250,- Kč/hod

1í'- Kč/km

290'- Kč/hod

ostatní práce: dle platného ceníku pronajĺmatele
VŠechny ceny jsou uvedeny bez platné sazby DPH. DPH k nim bude připočteno v odpovídajícísazbě.

V Brně dne ..3-' (,.ł'!..ĺ'"ĺ V KroměříŽi dne 3. 1.2019

MUDr MBA
m ístopředseda představenstva
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SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI 

INFORMACÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

       

Dnešního dne následující smluvní strany: 

 

Objednatel:   Kroměřížská nemocnice a.s.  

se sídlem:    Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

zastoupen:  Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva 

IČO:  27660532 

DIČ:  CZ27660532 

Bankovní spojení:  ČSOB, a. s.,  

Číslo účtu:  277674788/0300 

Kontaktní osoba:   

Osoba oprávněna ve věcech smluvních:   

 

Osoba oprávněná ve věcech technických:  

    

(dále jen „Objednatel“) 

  

a 

 

Poskytovatel:   ZLKSEC Společnost založená podle § 2716 OZ   

   AUTOCONT a.s.   AEC a.s. 

se sídlem:   Hornopolní 3322/34   Veveří 2581/102 

702 00 Ostrava   616 00 Brno 

IČO:   04308697    26236176 

DIČ:   CZ04308697    CZ26236176 

bankovní spojení:   Česká spořitelna,a.s. č.ú.: 6563752/0800 

zastoupena:    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

    KS v Ostravě, sp. zn. B 11012   KS v Brně, sp. zn. B7337 

Kontaktní osoba:    

 (dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 
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uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tuto 

 

Smlouvu o dodávce a implementaci systému managementu bezpečnosti informací 

a poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Implementace systému 

managementu bezpečnosti informací pro nemocnice Zlínského kraje“, (dále jen „Veřejná 

zakázka“), zadávanou pro centrálního zadavatele Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se 

sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČO: 27661989 (dále jen „Centrální 

zadavatel“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána 

v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky uvedenými v zadávací 

dokumentaci včetně jejich příloh a v souladu s nabídkou Poskytovatele podanou na 

Veřejnou zakázku. 

1.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně 

všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), že ji považuje za dostatečný 

podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění 

předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by 

znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy. 

1.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve 

vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky a informace doložené za 

účelem hodnocení nabídky dle kritéria hodnocení „Zkušenosti realizačního týmu“. 

1.5 Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům 

vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. 

1.6 Objednatel předpokládá možnost kofinancování implementace předmětu plnění Veřejné 

zakázky z Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“), přičemž Poskytovatel 

je povinen postupovat tak, aby kofinancování z IROP nebylo ohroženo. 
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1.7 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je 

jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený Zadávací dokumentací; 

 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 

Smlouvy použije subsidiárně. 

1.8 Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná 

se o dny kalendářní. 

 

II.  ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Základním účelem, k jehož dosažení se Smlouva uzavírá, je řádné poskytování plnění 

Poskytovatelem spočívající v dodávce a implementaci systému managementu 

bezpečnosti informací, tedy Systému kybernetické bezpečnosti (dále jen „SKB“) dle 

specifikace obsažené v této Smlouvě a zajištění podpory implementovaného SKB. 

Základním účelem, k jehož dosažení se Smlouva uzavírá, je zásadní posílení ochrany 

informačních a komunikačních systémů Objednatele před kybernetickými útoky a 

únikem potencionálně vysoce citlivých dat. Nová bezpečnostní opatření zároveň zásadně 

zvýší schopnost zajistit chod nemocničních klinických a dalších IS v případě výpadku části 

technologií a zajištění jejich plné automatické konvergence po výpadku, a to jak na úrovni 

výpočetní základny a datového úložiště, tak na úrovni komunikační infrastruktury.   

2.2 Účelem Smlouvy je konkrétně komplexní zajištění kybernetické bezpečnosti 

u Objednatele, v návaznosti na obdobné smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku pak ve všech dotčených nemocnicích Zlínského kraje. Hlavním 

cílem je SKB jako konzistentní technologický systém s vysokou dostupností, zajištěním 

integrity a důvěrnosti v rámci technologických opatření pro naplnění požadavků 

nemocnic prostřednictvím prostředí vysoké dostupnosti technologií a doplnění 

prostředků pro řízení přístupu a nezbytných nástrojů pro zaznamenávání a sběr činností 

a detekci kybernetických bezpečnostních událostí včetně automatizovaného systému pro 

testování aplikační bezpečnosti. 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele za podmínek Smlouvou dále stanovených 

poskytnout Objednateli plnění spočívající v zajištění komplexní dodávky řešení SKB 

odpovídajícího požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost definovaných 
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v příloze č. 1 Smlouvy, a dále zajištění veškerých dalších služeb a činností pro Objednatele 

specifikovaných ve Smlouvě (dále jen „Plnění“). 

3.2 Plnění předmětu Smlouvy je rozděleno do těchto základních fází: 

 Fáze 1 (nástroj pro zaznamenávání činností IS včetně harmonogramu projektu, 

analýzy rizik, bezpečnostní dokumentace);  

 Fáze 2 (implementační fáze);  

 Fáze 3 (provozní fáze) a 

 Fáze 4 (služby rozvoje). 

3.3 Fáze 1 – (nástroj pro zaznamenávání činností IS) zahrnuje následující činnosti 

Poskytovatele:  

 provedení detailní analýzy požadavků Objednatele na řešení, jejich detailní 

rozpracování a verifikace s Objednatelem určenými pracovníky za účelem 

standardizace a optimalizace procesů dle čl. 2.1 Smlouvy a zpracování 

harmonogramu projektu (harmonogram realizace jednotlivých aktivit, tzn. bodů 

specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy), který bude obsahovat časový plán prací 

a činností, které je nutné provést k úspěšné realizaci předmětu plnění Smlouvy a 

věcný popis všech fází realizace a vzájemných závislostí a vazeb jednotlivých aktivit; 

a 

 zpracování analýzy rizik a jejich dokumentace dle bodu 6 přílohy č. 1 Smlouvy;  

 tvorba bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace dle bodu 6 přílohy č. 1 

Smlouvy; a 

 nástroj pro zaznamenávání činností IS dle bodu 6 přílohy č. 1 Smlouvy. 

Výstup: Harmonogram projektu, Analýza rizik, Bezpečnostní dokumentace, Nástroj pro 

zaznamenávání činností IS 

(dále jen „Fáze 1“) 

3.4 Fáze 2 (implementační fáze) zahrnuje zejm. následující činnosti Poskytovatele: 

 vlastní implementaci SKB a integraci do prostředí Objednatele, 

 školení, 

 testování, 

 zajištění přípravy nasazení a vlastní nasazení SKB do produkčního provozu, 

 ověření a odladění funkčnosti SKB v pilotním (ověřovacím provozu), 

vše dle bodů 2. – 5. a 7. specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. 

Fáze 2 je rozdělena na následující 2 podfáze: 

Fáze 2.A - Nasazení SKB zahrnující body č. 2. – 5. a 7. přílohy č. 1 Smlouvy a 

Fáze 2.B - Ověření a odladění funkčnosti SKB v pilotním (ověřovacím provozu). 
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Výstupy: Funkční SKB odpovídající specifikaci řešení a veškerým požadavkům 

Objednatele, zejména detailní specifikaci uvedené ve výstupech Fáze 1, veškerá 

související uživatelská a technická dokumentace k SKB, včetně požadovaných licencí k 

SKB a protokoly o Poskytovatelem provedených, úspěšně zakončených testech SKB a o 

proškolení určených pracovníků Objednatele, vše dle bodů 2. – 5. a 7. specifikace uvedené 

v příloze č. 1 Smlouvy. 

(dále jen „Fáze 2“) 

3.5 Fáze 3 (provozní fáze) zahrnuje následující činnosti Poskytovatele: 

 poskytování technické podpory, zahrnující služby maintenance licencí a podpory 

(full maintenance, SLA) SKB a poskytování služeb SoC, tedy bezpečnostního 

operačního centra (společně dále jen „Služby podpory“);  

 Služby podpory musí být poskytovány tak, že bude zajištěna kvalitní údržba SKB 

po dobu trvání Smlouvy s aktualizací veškeré uživatelské a technické dokumentace 

k SKB minimálně jedenkrát ročně a ke dni ukončení smlouvy,  

 Poskytovatel je povinen aplikovat průběžné legislativní změny, 

vše dle bodů 8. – 9. přílohy č. 1 Smlouvy. 

(dále jen „Fáze 3“).  

3.6 Fáze 4 (fáze rozvoje) zahrnuje zejm. následující činnosti Poskytovatele: 

 poskytování služeb rozvoje SKB dle požadavků Objednatele (dále jen „Služby 

rozvoje“); za Služby rozvoje jsou považovány všechny služby, které nejsou součástí 

Služeb podpory či jiných služeb dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 

Smlouvy. 

(dále jen „Fáze 4“).  

3.7 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož 

i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická 

řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, 

že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy a veškerým 

podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci. 

3.8 Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným, a že 

Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále 

prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění dle Smlouvy, a že Plnění může být 

poskytnuto způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě. 

3.9 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Plnění v souladu se 

všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy. 

  

IV. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s harmonogramem v následujících 

krocích (fázích): 
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Fáze či podfáze  Zahájení Fáze Ukončení (splnění) Fáze 

Fáze 1  
dnem nabytí účinnosti 

Smlouvy;  

Fáze 1, konkrétně bod 6. 

specifikace uvedené v příloze č. 1 

Smlouvy, bude ukončena do 3 

měsíců od účinnosti Smlouvy 

Fáze 2.A 

po dokončení (akceptaci) Fáze 

1 a obdržení pokynu 

Objednatele k zahájení 

Fáze 2.A, konkrétně body 2. – 5. a 

7. specifikace uvedené v příloze č. 

1 Smlouvy, bude ukončena do 3 

měsíců ode dne zahájení Fáze 2.A 

Fáze 2.B 

po dokončení (akceptaci) Fáze 

2.A a obdržení pokynu 

Objednatele k zahájení 

Fáze 2.B bude ukončena do 3 

měsíců ode dne zahájení Fáze 2.B, 

nedohodnou-li se Smluvní strany 

jinak 

Fáze 3 
po dokončení (akceptaci) Fáze 

2.B 

po dobu neurčitou od akceptace 

Fáze 2.B 

Fáze 4 
po dokončení (akceptaci) Fáze 

2.B 

po dobu neurčitou od akceptace 

Fáze 2.B 

4.2 Místem plnění je sídlo Objednatele, není-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto 

jinak. Přípravné a programovací práce je Poskytovatel oprávněn realizovat na svém 

vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Poskytovatele na 

navýšení ceny Plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.  

4.3 Pokud to povaha plnění dle Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat 

plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem. 

4.4 Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit a/nebo 

které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem Objednateli předány v sídle 

Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.  

 

V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za poskytování Plnění je sjednána dohodou Smluvních stran následovně: 

5.1.1 Cena za poskytnutí části Plnění odpovídající Fázi 1, Fázi 2 dle Smlouvy činí 14.553.996,00 

Kč bez DPH, tj. 17.610.335,16 Kč včetně DPH ve výši 21%; 

5.1.2 Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám podpory bez full maintenance 

činí 357.018,75 Kč bez DPH za každé 3 po sobě následující kalendářní měsíce 

poskytovaného plnění dle Smlouvy, tj. 431.992,69 Kč včetně DPH ve výši 21%. 
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5.1.3 Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám podpory, konkrétně full 

maintenance včetně maintenance licencí, činí 730 627,00 Kč bez DPH za každých 12 po 

sobě následujících kalendářních měsíců poskytovaného plnění full maintenance dle 

Smlouvy, tj. 884 058,67 Kč včetně DPH ve výši 21%. 

5.1.4 Cena za poskytování části Fáze 4 odpovídající Službám rozvoje činí 13.500,00 Kč bez 

DPH za 1 MD poskytovaného plnění dle Smlouvy, tj. 16.335,00 Kč včetně DPH ve výši 

21%. 

5.2 Součástí cen uvedených v tomto článku Smlouvy jsou i služby a dodávky nezbytné pro 

řádné a úplné poskytování předmětu Plnění. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně 

nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně správních poplatků a 

nákladů souvisejících (zejména daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, včetně nákladů 

souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané 

kvality a parametrů předmětu Plnění dle Smlouvy, jakož nákladů souvisejících se 

zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.). 

5.3 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou ceny v korunách českých (CZK). 

Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a 

bude-li v závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v 

CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v 

mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s 

případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

5.4 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše 

přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti 

Smlouvy, není-li uvedeno jinak. Cenu Plnění je možné změnit v případě změny výše sazby 

DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazby DPH je Poskytovatel 

povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat 

dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy. 

5.5 Cenu Služeb podpory a Služeb rozvoje dle odst. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.4 Smlouvy lze 

v souvislosti s uplynutím třetího výročí poskytování Služeb podpory ve Fázi 3 a Služeb 

rozvoje ve Fázi 4 upravit z důvodu inflace za podmínek dále uvedených: 

 Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu 

spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem 

Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech. 

 Počínaje čtvrtým rokem zahájení poskytování Služeb podpory a dále do budoucna 

je Poskytovatel oprávněn zvýšit cenu Služeb podpory nebo Služeb rozvoje nejvýše 

jednou ročně z důvodů inflace, a to o tolik procent, kolik procent činil součet 

inflace v letech předcházejících, ve kterých nedošlo ke zvýšení ceny dle tohoto 
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odst. Smlouvy; součástí (např. přílohou) daňového dokladu dle odst. 5.6 Smlouvy 

bude vymezení údajů o inflaci dle Smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn tuto 

fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, pokud inflace nebude vyjádřena 

správně (vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta 

splatnosti, nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury). 

 Cena Služeb podpory nebo Služeb rozvoje upravená z důvodu inflace se považuje 

za sjednanou cenu, která nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě. 

5.6 Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů vystavených 

Poskytovatelem (dále jen „Faktura“ či „Faktury“) následovně: 

 právo fakturovat cenu za poskytnutí části Plnění odpovídající Fázi 1 a Fázi 2 dle 

odst. 5.1.1 Smlouvy vzniká Poskytovateli vždy v návaznosti na oboustranně 

odsouhlasené Fáze 1, Fáze 2.A a Fáze 2.B dle Smlouvy, avšak pouze po akceptaci 

odpovídajícího plnění v rámci příslušné fáze (Fáze 1., Fáze 2.A a Fáze 2.B) dle 

Smlouvy Objednatelem na základě příslušných akceptačních protokolů ve smyslu 

čl. VI Smlouvy, a to následovně: 

Fáze Plnění  Výše fakturované částky z ceny části 

Plnění dle odst. 5.1.1 Smlouvy  

Fáze 1 10 % z ceny části Plnění dle odst. 5.1.1 

Smlouvy 

Fáze 2.A 40 % z ceny části Plnění dle odst. 5.1.1 

Smlouvy 

Fáze 2.B 50 % z ceny části Plnění dle odst. 5.1.1 

Smlouvy 

přičemž Poskytovatel je oprávněn příslušnou Fakturu vystavit nejdříve 2 pracovní 

dny po akceptaci příslušné Fáze (zvlášť pro Fázi 1, Fázi 2.A a Fázi 2.B). 

 cena za poskytování části Fáze 3 dle odst. 5.1.1 Smlouvy (společně pro Fázi 3.A a 

3.C) odpovídající Službám podpory bez full maintenance bude Objednatelem 

uhrazena čtvrtletně vždy po ukončení posledního měsíce příslušného období (3 

po sobě jdoucí kalendářní měsíce), v němž budou Služby podpory poskytovány, 

přičemž Poskytovatel je oprávněn příslušnou Fakturu vystavit nejdříve 2 pracovní 

dny po ukončení příslušného období, v němž budou Služby podpory 

poskytovány; 

 cena za poskytování části Fáze 3 dle odst. 5.1.2 Smlouvy odpovídající Službám 

podpory, konkrétně full maintenance (včetně licencí), bude Objednatelem 

uhrazena ročně vždy před zahájením prvního měsíce příslušného období (12 po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců), v němž budou Služby podpory, konkrétně 

full maintenance (včetně licencí), poskytovány, přičemž Poskytovatel je oprávněn 
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příslušnou Fakturu vystavit nejdříve 2 pracovní dny před zahájením příslušného 

období (roku), v němž budou Služby podpory poskytovány; 

 cena za poskytování části Fáze 4 dle odst. 5.1.4 Smlouvy odpovídající Službám 

rozvoje bude Objednatelem hrazena za skutečně poskytnuté Služby rozvoje na 

základě sazby za MD podle počtu řádně poskytnutých MD plnění Služeb rozvoje 

v souladu se Smlouvu čtvrtletně vždy po ukončení posledního měsíce příslušného 

období (3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce), v němž budou Služby rozvoje 

poskytovány, přičemž Poskytovatel je oprávněn příslušnou Fakturu vystavit 

nejdříve 2 pracovní dny po ukončení příslušného období, v němž budou Služby 

podpory poskytovány. 

5.7 Kopie příslušných akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci obou 

Smluvních stran jsou povinnou náležitostí každé Faktury vystavené Poskytovatelem za 

poskytnutí Plnění (či jeho části) dle Smlouvy. V případě, že Plnění není akceptováno 

některým z uvedených způsobů, Poskytovatel není oprávněn vystavit příslušnou Fakturu, 

není-li výslovně uvedeno jinak. 

5.8 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními 

předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 435 OZ, obecné náležitosti účetních dokladů a současně 

požadavky poskytovatele dotace alespoň v rozsahu čísla projektu a rozlišení uznatelných 

a neuznatelných nákladů (dle pokynu Objednatele). 

5.9 Splatnost Faktur je stanovena do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. 

Cena za poskytnutí Plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 

fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel 

oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže 

správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  

5.10 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto fakturu 

před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy 

s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury. 

5.11 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na cenu předmětu Plnění jakékoliv zálohy. 
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5.12 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. 

Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být 

postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní 

úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován 

za příčící se dobrým mravům. 

 

VI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

6.1 Fáze 1 bude Poskytovatelem předána a Objednatelem převzata na základě akceptace 

v rámci akceptační schůzky, která se bude konat na základě výzvy Poskytovatele, a to 

následovně: 

6.1.1 Objednatel musí být Poskytovatelem ke schůzce písemně pozván nejpozději 7 

dnů před termínem akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je 

Poskytovatel rovněž povinen předat Objednateli výstup z Fáze 1 ve formě návrhu 

harmonogramu, analýzy rizik a další dokumentace. 

6.1.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě 3 dnů od doručení příslušného návrhu výstupu 

Fáze 1 písemně předložit Poskytovateli své připomínky. V takovém případě je 

Poskytovatel povinen upravit příslušný návrh v souladu s připomínkami 

Objednatele (zejména pokud nesplňuje požadavky na něj stanovené 

Objednatelem ve Smlouvě) a předá Objednateli konečnou verzi návrhu výstupu 

nejpozději  3 dny od doručení připomínek Objednatele, a to společně 

s protokolem o zapracování připomínek Objednatele. V případě, že Objednatel 

své připomínky k návrhu dle tohoto odst. Smlouvy nesdělí Poskytovateli ve lhůtě 

zde uvedené, má se za to, že s obsahem předloženého dokumentu souhlasí. Pro 

odstranění jakýchkoli pochybností Smluvní strany uvádějí, že Objednatel je 

oprávněn požadovat doplnění, aktualizaci či zpřesnění požadavků oproti 

požadavkům uvedeným ve Smlouvě a v příloze č. 1 Smlouvy v rámci zpracování 

harmonogramu, analýzy rizik a další dokumentace (zejm. se zohledněním specifik 

postupu a procesního modelu Objednatele) a Poskytovatel je povinen takovým 

požadavkům vyhovět. Požadavky je Poskytovatel oprávněn uplatňovat průběžně 

v rámci plnění Fáze 1. 

6.1.3 V rámci akceptační schůzky bude Objednatelem ověřeno, zda Fáze 1 byla dodána 

řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je Objednatel povinen 

podepsat příslušný akceptační protokol. Podpis příslušného Akceptačního 

protokolu se závěrem „Akceptováno“ je podmínkou pro vznik oprávnění 

Poskytovatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného plnění podle Smlouvy. 

6.1.4 Výsledkem akceptačního řízení Fáze 1 mohou být stavy: 

 Akceptováno, pokud Poskytovatel zpracuje harmonogram, analýzu rizik 

a další dokumentace v souladu se všemi podmínkami Smlouvy, zejm. 
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v souladu s odst. 6.1.2 a 6.1.3 Smlouvy, 

 Neakceptováno, pokud Poskytovatel řádně a včas nezpracuje 

harmonogram, analýzu rizik a další dokumentace v souladu se všemi 

podmínkami Smlouvy; v tomto případě Poskytovateli nevzniká nárok na 

zaplacení smluvní ceny. 

6.2 Fáze 2 bude Poskytovatelem předána a Objednatelem převzata na základě dále 

popsaného akceptačního řízení, a to zvlášť fáze 2.A a fáze 2.B: 

6.2.1 Účelem akceptačního řízení je ověřit, zda SKB odpovídá schváleným funkčním a 

technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným parametrům 

(výkonnostním, provozním, bezpečnostní apod.), zejména detailní specifikaci 

uvedené ve výstupech Fáze 1.  V rámci akceptačního řízení se bude předaný SKB 

ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů, které 

vypracuje Poskytovatel ve Fázi 2.A, resp. odsouhlasených akceptačních kritérií, 

které navrhne Poskytovatel ve Fázi 1 jakožto součást výstupů Fáze 1. Podmínkou 

akceptace Fáze 2.B je současně vypořádání všech zjištěných a evidovaných vad a 

nedodělků z Fáze 2.A, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

6.2.2 Poskytovatel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro příslušné 

plnění dle Smlouvy (Fáze 2.A a 2.B) a předá takové plnění Objednateli na základě 

předávacího protokolu nejpozději 10 pracovních dní před termínem ukončení 

této fáze Smlouvy. 

6.2.3 Řízení o akceptaci Fáze 2 je zahájeno dnem skutečného předání takového plnění 

a je ukončeno podpisem příslušného akceptačního protokolu Objednatelem (dále 

jen „Akceptační protokol“), který bude obsahovat minimálně: 

 popis Plnění nebo jeho části, které byly předmětem akceptace; 

 záznam průběhu akceptačního řízení; 

 seznam akceptačních testů se záznamem jejich výsledků; 

 seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií; 

 výsledek akceptačního řízení. 

6.2.4 Není-li výslovně ujednáno jinak, akceptační řízení za Fázi 2 dle Smlouvy lze zahájit 

pouze na základě předání všech požadovaných plnění pro Fázi 2 dle Smlouvy. 

Objednatel provede oponentní řízení převzatého plnění a nejméně 3 dny před 

ukončením akceptačního řízení, které se koná v dohodnutém termínu, sdělí 

Poskytovateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností. 

V akceptačním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena 

výsledná závažnost připomínek vad a nedodělků, včetně termínů jejich 

odstranění, přičemž Objednatel vezme do úvahy stanovisko Poskytovatele. 

Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do Akceptačního protokolu. 

6.2.5 Kategorizace vad předávaného plnění dle Smlouvy při akceptačním řízení, není-li 
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ve výstupech Fází 1, nebo 2.A stanoveno jinak: 

 Vada kategorie A  

Popis vady: Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do 

funkčnosti SKB nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání SKB nebo 

jeho části Objednatelem nebo způsobují vážné provozní problémy. 

 Vada kategorie B  

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená 

vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti SKB nebo jeho části. 

SKB nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o 

odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování SKB 

nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz. 

 Vada kategorie C  

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo 

kategorie B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na 

funkcionality či funkčnost SKB nebo jeho části. 

6.2.6 Výsledkem akceptačních řízení Fáze 2 mohou být dva stavy: 

6.2.6.1 Akceptováno. V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení 

Fáze 2.A nebo 2.B nenalezne v předaném plnění dle Smlouvy žádné vady 

ani nedodělky (dle kategorizace vad stanovené Smlouvou, resp. výstupy 

Fáze 1, 2.A), nebo budou v průběhu akceptačního řízení shledány 

v předaném plnění Objednatelem akceptovatelné vady nebo nedodělky 

kategorie B nebo C, avšak přes uvedené bude předvedena způsobilost 

Plnění sloužit svému účelu, uvede Objednatel do Akceptačního 

protokolu, že předané plnění bylo akceptováno a akceptační protokol 

potvrdí svým podpisem. V případě vad nebo nedodělků kategorie A 

nebude Objednatel plnění ve Fázi 2.A akceptovat, nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak. V případě vad nebo nedodělků kategorie A, B, nebo 

C nebude Objednatel plnění ve Fázi 2.B akceptovat, nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak. Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem 

s výsledkem „Akceptováno“ nezbavuje Poskytovatele povinnosti 

odstranit případné vady a nedodělky (tj. výhrady Objednatele) uvedené 

v příslušném Akceptačním protokolu, a to ve lhůtách v akceptačním 

protokolu uvedených (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, resp. 

nebude-li ve výstupech Fáze 1, 2.A stanoveno jinak, maximální lhůta na 

odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie B nepřesáhne 5 dnů a 

kategorie C nepřesáhne 15 dnů; vše od doručení Akceptačního 

protokolu se stavem „Akceptováno“ v listinné či elektronické podobě 

Poskytovateli). Po odstranění všech případných vad a nedodělků 
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podepíší Smluvní strany doklad prokazující odstranění všech případných 

vad a nedodělků. 

6.2.6.2 Neakceptováno. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v 

předaném plnění dle Smlouvy Objednatelem shledány zásadní vady a 

nedodělky a nebude předvedena způsobilost Plnění sloužit svému účelu, 

není předané plnění akceptováno a není rovněž považováno za 

poskytnuté v souladu se Smlouvou. V Akceptačním protokolu bude 

Objednatelem uvedeno, že předané plnění nebylo akceptováno, včetně 

popisu zjištěných vad/nedostatků a Objednatel doručí Akceptační 

protokol Poskytovateli, který napraví tyto vady/nedostatky a předloží 

plnění k nové akceptaci. Tento proces se bude opakovat, dokud nebude 

možné ze strany Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat 

výsledek „Akceptováno“, a to v lhůtě dle čl. IV odst. 4.1. Smlouvy. 

6.2.7 Kategorizaci vad předávaného plnění ve smyslu odst. 6.2.5 Smlouvy stanovuje při 

akceptačním řízení výhradně Objednatel. 

6.2.8 Předání/převzetí Fáze 2 (implementační fáze) je možné pouze na základě 

akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno“, přičemž podpis příslušného 

Akceptačního protokolu Objednatelem pro všechna dokončená plnění Fáze 2 je 

podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit Fakturu za poskytnutí části 

Plnění odpovídající Fázi 2 (respektive zvlášť za Fázi 2.A a zvlášť za Fázi 2.B). Tato 

skutečnost nezbavuje Poskytovatele jeho povinnosti odstranit případné vady 

zjištěné v rámci akceptačního řízení způsobem uvedeným v odst. 6.2.6.1 Smlouvy.  

6.2.9 Nebude-li stanoveno jinak, Služby podpory v rámci Fáze 3 a Služby rozvoje SKB v 

rámci Fáze 4 budou Objednatelem přebírány na základě akceptace v rámci 

akceptačních schůzek, které se budou konat na základě výzvy Poskytovatele. 

Poskytovatel je povinen předat Objednateli doklady prokazující skutečný rozsah 

a kvalitu poskytovaného plnění. Před akceptací bude Objednatelem ověřeno, zda 

plnění bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je 

Objednatel povinen podepsat příslušný Akceptační protokol, jehož přílohou 

budou příslušné doklady o poskytovaném plnění. 

     

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Poskytovatel je povinen: 

7.1.1 poskytovat řádně a včas Plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad; 

7.1.2 postupovat při Plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších 

znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a 

postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s 
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předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Poskytovateli 

poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob; 

7.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou 

mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména 

je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého 

majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, 

úpadek či prohlášení konkurzu; 

7.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, 

byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů 

státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle 

Smlouvy ovlivnit; 

7.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu 

Smlouvy; 

7.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost dalším 

dodavatelům Objednatele; 

7.1.7 provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz 

dotčených pracovišť Objednatele; 

7.1.8 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl 

v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. 

Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění 

předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, 

dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly 

seznámeny Objednatelem; 

7.1.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a 

akceptovat jeho pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy; 

7.1.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a 

zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné 

vzhledem k jejich povaze a způsobu použití; 

7.1.11 Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

plnění dle Smlouvy včetně účetních dokladů v souladu s příslušnými Obecnými 

pravidly IROP minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Poskytovatel použít; 

7.1.12 Poskytovatel je povinen v souladu s příslušnými Obecnými pravidly IROP 

minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací plnění dle Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
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osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění dle 

Smlouvy v rámci projektu kofinancovaného z IROP a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné realizaci 

předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

Smlouvy, oprávněna požadovat. 

7.3 Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména udělovat 

Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se Poskytovatel na 

základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovědnost 

Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich nevhodnou povahu. 

7.4 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění Smlouvy o stavu 

realizace plnění a Poskytovatel mu k tomuto musí vytvořit přiměřené podmínky, případné 

náklady nese Poskytovatel. 

7.5 Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele dle 

Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní době (od 8:00 do 16:00). 

 

VIII. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, CENTRÁLNÍ 

ZADAVATEL 

8.1 Poddodavatelé 

8.1.1 Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo 

s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 

2 Smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech 

svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o 

tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý se poddodavatelů 

poskytuje) a o jejich změně, a to ve smyslu ust. § 105 odst. 3 ZZVZ. 

8.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část 

splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na jehož základě 

byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 

disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 

poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 

doklady ve stanovené lhůtě předloženy. 

8.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem 

nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění 

dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění 
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předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej 

poskytoval sám. 

8.2 Realizační tým 

8.2.1 Poskytovatel určuje k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení 

realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). 

Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy 

profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve 

Smlouvě. 

8.2.2 Poskytovatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy 

prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikace) a 

které využil pro účely hodnocení své nabídky v zadávacím řízení. V případě změny 

těchto osob (členů Realizačního týmu) je Poskytovatel povinen vyžádat si 

předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat 

oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba Poskytovatele 

musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací 

dokumentaci, resp. mít alespoň takové zkušenosti, které byly relevantní pro účely 

hodnocení nabídek dle kritéria hodnocení „Zkušenosti realizačního týmu“, což je 

Poskytovatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. 

8.2.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení 

Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje 

právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou 

nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou 

komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou 

člena Realizačního týmu nese výlučně Poskytovatel. 

8.3 Oprávněné osoby 

8.3.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat 

jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu 

ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu 

Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a 

dále: 

- osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou 

Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci 

akceptačních procedur při předávání a převzetí Plnění dle čl. VI Smlouvy, 

zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy. 

- osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání 

technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a 
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jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňování 

záruky podle čl. X Smlouvy. 

8.3.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany 

ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li 

statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, 

nebude-li jim udělena speciální plná moc. 

8.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou: 

i) ve věcech smluvních:   

ii) ve věcech technických:   

8.3.4 Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:  

(i) ve věcech smluvních:   

(ii) ve věcech technických:   

8.3.5 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí 

však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna 

oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla 

písemně vyrozuměna. 

8.4 Část plnění týkající se ISMS (ISO/IEC 27001) je povinen zajišťovat Poskytovatel, který 

k tomu má příslušné osvědčení/certifikát ISO/IEC 27001:2014 (nebo aktuálnější), který je 

za tuto část plnění odpovědný. 

8.5 Práva Objednatele spojená s kontrolou plnění poskytovaného Poskytovatelem na 

základě Smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležející podle Smlouvy Objednateli, je oprávněn 

vykonávat kromě Objednatele i centrální zadavatel Krajská nemocnice T. Bati, a. s., který 

prováděl zadávací řízení na Veřejnou zakázku směřující k uzavření Smlouvy, a to z titulu 

pověření k této činnosti Objednatelem. Jednání Centrálního zadavatele vůči Poskytovateli 

i ve vztahu k plnění Smlouvy jsou považována za jednání Objednatele. 

8.6 Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Poskytovatelem 

Objednateli podle Smlouvy zejména v následujícím rozsahu 

 kontrola (s)plnění smluvních podmínek sjednaných Smlouvou Poskytovatelem; 

 kontrola plnění Poskytovatele z hlediska sjednaného předmětu a účelu Smlouvy; 

 kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Objednatelem z titulu Smlouvy; 

 kontrola vlastností dodaného SKB z hlediska jeho souladu se Smlouvou a právními 

předpisy nebo technickými normami; 
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 kontrola odstranění případných vad dodaného SKB nebo Souvisejících plnění 

uplatněných Objednatelem v souladu s podmínkami Smlouvy. 

8.7 Objednatel i Poskytovatel se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou 

nezbytnou součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v odst. 8.5 až 8.9 

Smlouvy. 

8.8 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Centrálního 

zadavatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí 

se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené 

ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Centrálního zadavatele 

podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle Zákona o registru 

smluv. 

8.9 Poskytovatel se zavazuje předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně 

uhrazené ceny ve smyslu § 219 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek podle 

Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě řízení Veřejné zakázky, a to nejpozději 

30 dnů před uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu 

zadavatele údaje podle § 219 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Poskytovatel 

splní povinnost podle tohoto odstavce i poskytnutím požadovaných informací na základě 

jakékoli jiné smlouvy uzavřené na základě řízení Veřejné zakázky. 

 

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ 

9.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným 

součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli v 

souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání 

Objednateli.    

9.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění dle Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky 

autorského díla ve smyslu 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 „AZ“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za 

podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

9.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění Poskytovatele považované za 

autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „Autorské dílo“) užívat dle níže uvedených 

podmínek. 

9.2.2 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních 

podmínek (dále jen „Licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, 

přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává 

okamžikem předání Plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. 
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9.2.3 Nevyplývá-li z příloh Smlouvy jinak, je Licence udělena jako nevýhradní k užití 

Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za 

nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že: 

- Licence je udělena jako neodvolatelná; 

- Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání 

majetkových práv autorských k Autorskému dílu, bez omezení územního 

rozsahu; 

- v případě SW, který je součástí Plnění, se Licence vztahuje ve stejném 

rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě 

Smlouvy;  

- Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele 

oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje 

oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit; 

- Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 

- Licence umožňující Objednateli SKB uživatelsky upravovat, pokud nebude 

nutné zasahovat do zdrojového kódu (tj. např. úprava formulářů, modifikace 

dle konkrétní činnosti/procesu apod.) 

9.2.4 Současně Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté 

Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského 

díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských 

děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím 

třetích osob; 

9.2.5 V souvislosti s poskytnutou Licencí je Poskytovatel povinen, s výjimkami 

uvedenými v odst. 9.3 Smlouvy a 9.4 Smlouvy, nejpozději ke dni ukončení 

akceptace Plnění či jeho části předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé 

části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli 

poskytována na základě Plnění dle Smlouvy jako customizované plnění, aby s ním 

mohl Objednatel libovolně nakládat. Pro účely této Smlouvy se customizovaným 

plněním rozumí veškeré úpravy řešení dle požadavků Objednatele. Zdrojový kód 

musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je 

kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a 

ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. 

Zdrojový kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném 

technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením 

počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. 

O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a 

podepsán písemný předávací protokol. 
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9.3 Je-li součástí Plnění tzv. proprietární software (dále jen „Proprietární software“), 

u kterého Poskytovatel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle bodů 9.2.1 až 9.2.5 

Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, postačí, aby Objednatel nabyl 

k takovému software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po 

dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a v množstevním rozsahu, který je nezbytný 

pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, 

že součástí takového nevýhradního oprávnění není právo provádět jakékoliv modifikace, 

úpravy či změny Proprietárního software či dle svého uvážení do něj zasahovat, 

zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do 

databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software 

nevyžaduje poskytnutí zdrojových kódů k takovému software.  

9.4 Je-li součástí Plnění tzv. open source software, u kterého Poskytovatel nemůže 

poskytnout Objednateli oprávnění dle bodů 9.2.1 až 9.2.5 Smlouvy nebo dle odst. 9.3 

Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, 

aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně 

zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace 

a práva takový software měnit a zároveň možnost užití takového software Objednatelem 

k účelu sjednanému Smlouvou dle podmínek smlouvy. 

9.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele 

vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy. 

9.6 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté 

právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba 

úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého 

plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním 

Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či 

trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání SKB či jeho části, zavazuje se Poskytovatel 

zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na 

cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky 

Objednatele na náhradu škody. 

9.7 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Plnění 

dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito 

právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy. 

9.8 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 

poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování 

Plnění dle Smlouvy. 

9.9 Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět Plnění Smlouvy užívat řádně a 

nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Poskytovatele v tomto článku ukáže 
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nepravdivým nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o 

podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní 

pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze 

vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

X.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle 

platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu 

rovněž v případě, že část Plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele. 

10.2 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, 

prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce 

s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 

Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se 

zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící 

řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení 

a překonání.  

10.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého 

stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 

10.4 Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 30.000.000,- Kč. 

Poskytovatel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy na vyžádání Objednateli. V 

případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné 

škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve 

smyslu tohoto odst. Smlouvy, bude Poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních 

prostředků. 

10.5 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Plnění, jež bude mít Plnění (či jeho 

dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Plnění (či jeho dílčí 

části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za 

vady Plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku. 

10.6 Nevyplývá-li z příloh Smlouvy jinak, poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 

OZ záruku za jakost v délce 24 měsíců na to, že předané Plnění bude mít vlastnosti 

stanovené Smlouvou a výstupy Fáze 1, 2.A (u části plnění odpovídající Službám podpory 

nebo Službám rozvoje případně i vlastnosti stanovené příslušnou objednávkou), bude 
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bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruční doba počíná běžet u části Plnění 

odpovídajícího Fázi 1 a Fázi 2 ode dne předání a převzetí Fáze 2 Objednatelem (tedy 

poslední z fází 2.A nebo 2.B), u části Fáze 4 odpovídající Službám rozvoje vždy ode dne 

předání a převzetí příslušného plnění. 

10.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Plnění či jeho část 

pro vady, za které odpovídá Poskytovatel. Veškeré činnosti nutné či související 

s vyřízením reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti s 

Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil 

činnost Objednatele.  

10.8 Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv vady 

Plnění či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky odstraňovat na své náklady, a to 

v souladu s režimem SLA uvedeným v příloze č. 1 – Technické specifikaci. 

 

XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Smluvní pokuty: 

i) v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění odpovídajícího Fázi 1 nebo 

Fázi 2 v termínu dle Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno 

oprávnění Objednatele požadovat náhradu škody, a to odpovídají také ztrátě či 

snížení dotace na předmět plnění Smlouvy; 

ii) v případě jakéhokoliv nedodržení lhůt pro odstranění vad či nedodělků předaného 

(akceptovaného) plnění ve smyslu odst. 6.2.6.1 Smlouvy je Poskytovatel povinen 

Objednateli uhradit následující smluvní pokuty, není-li ve výstupech Fáze 1, 2.A 

stanoveno jinak: 

- vada kategorie B: 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu; 

- vada kategorie C: 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu; 

iii) v případě porušení povinnosti poskytování Služeb podpory, konkrétně SoC, 

v požadované kvalitě, tj. dle požadavků uvedených v bodu 8. přílohy č. 1 Smlouvy, je 

Poskytovatel povinen uhradit Objednateli následující smluvní pokuty: 

- nedodržení lhůty odezvy u bezpečnostního incidentu kategorie kritický: 2.000,- 

Kč za každých i započatých 30 min. prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty odezvy u bezpečnostního incidentu kategorie vysoký: 1.000,- 

Kč za každých i započatých 60 minut prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty odezvy u bezpečnostního incidentu kategorie střední: 1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty odezvy u bezpečnostního incidentu kategorie nízký: 200,- Kč 

za každý i započatý den prodlení a jednotlivý incident; 

iv) v případě porušení povinnosti poskytování Služeb podpory, konkrétně SLA, 
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v požadované kvalitě, tj. dle požadavků uvedených v bodu 9. přílohy č. 1 Smlouvy, je 

Poskytovatel povinen uhradit Objednateli následující smluvní pokuty: 

- nedodržení lhůty odezvy u provozního incidentu kategorie kritický: 1.000,- Kč za 

každých i započatých 60 minut prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty odezvy u provozního incidentu kategorie vysoký: 500,- Kč za 

každých i započatých 60 minut prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty odezvy u provozního incidentu kategorie střední: 1.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty odezvy u provozního incidentu kategorie nízký: 200,- Kč za 

každý i započatý den prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty řešení u provozního incidentu kategorie kritický: 1.000,- Kč za 

každých i započatých 60 minut prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty řešení u provozního incidentu kategorie vysoký: 1.000,- Kč za 

každých i započatých 60 minut prodlení a jednotlivý incident; 

- nedodržení lhůty řešení u provozního incidentu kategorie střední: 500,- Kč za 

každý i započatý den prodlení a jednotlivý incident; 

v) v případě porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti a účinnosti po 

celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 10.4 Smlouvy je 

Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 

každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 

stanovenými parametry; 

vi) v případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle článku XII. 

Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

vii) provede-li Poskytovatel změnu v realizačním týmu v rozporu s odst. 8.2.2 Smlouvy 

anebo neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky Objednatele dle 

odst. 8.2.3 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; 

viii) v případě porušení povinností Poskytovatele plnit část plnění dle odst. Chyba! 

enalezen zdroj odkazů. pouze na základě příslušného osvědčení a v souladu s tímto 

osvědčením, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

11.2 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 

%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.3 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

včetně případné újmy nemajetkové; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn 
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uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena. 

11.4 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich 

vyúčtování. 

 

XII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění 

Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, stejně jako 

případné utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „Zákon o ochraně utaj. informací“) 

jsou důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými 

informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, 

pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích.  

12.2 Pro ochranu utajovaných informací dle Zákona o ochraně utaj. informací je Poskytovatel 

povinen dodržovat tento zákon. Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace 

nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím 

osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

12.2.1 Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo 

12.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti, a/nebo 

12.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy. 

12.3 Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími 

osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, 

které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.  

12.4 Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků 

Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace 

poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že 

tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování 

mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto porušení odpovědný v plném 

rozsahu Poskytovatel. 

12.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní 

odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a 

ochrany Důvěrných informací nedodržely. 

12.6 Závazek k mlčenlivosti a ochrany Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na ukončení 

účinnosti Smlouvy. 

12.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
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obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů. 

12.8 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, Smluvní 

strany se zavazují uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů (vzor takové smlouvy je 

přílohou č. 6 Smlouvy). 

 

XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 

Objednatelem a Poskytovatelem a účinnosti dnem jejího 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. 

13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat: 

a) prodlení Poskytovatele s poskytováním Plnění či jeho části ve sjednaných termínech 

delší než 30 dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, 

přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 dnů od doručení takovéto výzvy;  

b) další případy, o kterých tak výslovně stanoví Smlouva. 

13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh 

bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, 

že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo 

b) proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

13.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za 

plnění předmětu dle Smlouvy o více než 30 dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani 

do 30 dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení 

s  žádostí o jeho nápravu. 

13.6 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 

sankce k tíži Objednatele. 

13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.  
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13.8 Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu, a 

Smlouva skončí uplynutím příslušného roku (výročí) poskytování Služeb podpory ve Fázi 

3, přičemž toto oprávnění může Objednatel uplatnit až v rámci Fáze 3 dle Smlouvy; 

Poskytovatel je oprávněn výpověď využít nejdříve po uplynutí 5 let od zahájení Fáze 3. 

V případě výpovědi Objednatele musí být písemná výpověď Poskytovateli doručena 

nejpozději 3 měsíce před uplynutím příslušného roku (výročí) poskytování Služeb 

podpory ve Fázi 3 dle Smlouvy, v případě výpovědi Poskytovatele musí být písemná 

výpověď Objednateli doručena nejpozději 6 měsíců před uplynutím příslušného roku 

(výročí) poskytování Služeb podpory ve Fázi 3 dle Smlouvy, jinak je výpověď neplatná, 

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

13.9 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na 

uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, jakož i ostatní 

práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po 

jejím zrušení. 

 

XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění Smlouvy. 

14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob uvedených v čl. VIII Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených 

pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.  

14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu 

s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či 

dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů 

komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, 

doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou 

poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové 

adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 

14.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená 

 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 

je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 

smyslu ZDS; nebo 
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 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra 

nebo doručováno osobně; nebo 

 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou; nebo 

 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z 

jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu 

Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 

tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty. 

14.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou 

doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky prostřednictvím šifrovaného 

distribučního kanálu určeného Objednatelem. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že 

závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez 

přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou 

druhé straně před uzavřením Smlouvy. 

15.2 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí 

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek 

žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních 

stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. 

15.3 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ. 

15.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.  

15.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 

Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.  

15.6 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

15.7 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí 

změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve 

Smlouvě. 

15.8 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy 

právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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15.9 Není-li stanoveno jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude 

pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, případně slovenský, a to 

včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy. 

15.10 Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, 

netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní 

strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní 

strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, 

které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a 

právní význam. 

15.11 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. 

Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti 

s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice podle právního 

řádu ČR. 

15.12 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

15.13 Smlouva bude uzavřena v elektronické a současně v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, 

přičemž každá Smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Elektronická a listinná podoba 

jsou si postaveny na roveň. 

15.14 Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k 

uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

15.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  

 Příloha č. 1 – Technické požadavky na předmět plnění 

 Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (vč. rozsahu jejich plnění) 

 Příloha č. 3 – Realizační tým 

 Příloha č. 4 – Specifikace Proprietárního software 

 Příloha č. 5 – Cenová kalkulace 

 Příloha č. 6 – Smlouva o zpracování osobních údajů 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují 

svými podpisy. 
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za Objednatele:   

  

za Poskytovatele: 

 

 

 

     

  

Ing. Petr Liškář, MBA, 

místopředseda představenstva  

 

 

  

 

  

na základě plné moci 

 

 

 

___________________________________________ 

  

na základě plné moci 
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Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (vč. rozsahu jejich plnění); 

 

Účastník hodlá využít níže uvedené poddodavatele: 

CES EA s.r.o. 

IČ: 08028656 

Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 

Poddodavatel se nepodílí na prokazování kvalifikace. 

Poddodavatel se bude podílet na implementaci Nástroje pro ověřování identity 

uživatelů. 
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Příloha č. 3 – Realizační tým 

 

organizační schéma – strukturu realizačního týmu 

úroveň 1  úroveň 2  úroveň 3 

–    – – 

   –  – 

      – 

– 

 

Specifikace členů realizačního týmu je uvedena v Příloze č. 3 „Technická kvalifikace“ 

nabídky. 

 

Struktura realizačního týmu: 

Jména a 

příjmení 

Zařazení v rámci 

realizačního týmu 
Agenda 

Projektový manažer 
Projektový manažer – řízení a 

koordinace implementačních činností 

 Bezpečnostní architekt 
Návrh architektury celého řešení a 

dohled nad její implementací 

Síťový specialista na NGFW 

Návrh řešení, segmentace sítě včetně 

definice prostupů a 

ochranu vnějšího perimetru 

SIEM architekt 

Návrh SIEM řešení, včetně identifikace 

informačních zdrojů, jejich připojení a 

definice procesů okolo zpracování 

výstupů ze SIEMu 

Bezpečnostní specialista na 

hardening 

Příprava hardeningových politik dle 

jednotlivých platforem, jejich nasazení 

v provozním prostředí a ověření 

nastavení formou skeneru zranitelností 

 
Auditor kybernetické 

bezpečnosti 
Provedení interního auditu 

Bezpečnostní analytik 

Analýza současného stavu informační 

bezpečnosti, 

identifikaci a ohodnocení aktiv, hrozeb 

a zranitelností, návrh bezpečnostních 

opatření 

 



 
 

 

 

Příloha č. 4 – Specifikace Proprietárního software 

 

Poskytovatel nedodává proprietární software 
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Příloha č. 5 – Cenová kalkulace 

 

 
 

Cena za jeden človekoden (MD) 12 500,00 Kč

Kategorie Počet člověko dní

Cena bez implementace 

včetně záruky na 2 roky *

Cena full maintenance 

na 4 roky

Cena celkem bez 

DPH Cena celkem s DPH

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Zajištění dostupnosti a integrity informací 60 7 446 200,00 Kč 151 500,00 Kč 8 196 200,00 Kč 9 917 402,00 Kč

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Nástroj pro ověřování identity uživatelů 55 963 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 650 500,00 Kč 1 997 105,00 Kč

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Nástroj pro zaznamenávání činností IS 105 518 880,00 Kč 518 880,00 Kč 1 831 380,00 Kč 2 215 969,80 Kč

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Management zranitelností 85 600 000,00 Kč 815 076,00 Kč 1 662 500,00 Kč 2 011 625,00 Kč

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Bod prostupu 84 4 231 150,00 Kč 647 250,00 Kč 5 281 150,00 Kč 6 390 191,50 Kč

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Zajištění dostupnosti a integrity informací 20 7 154 200,00 Kč 151 500,00 Kč 7 404 200,00 Kč 8 959 082,00 Kč

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Nástroj pro ověřování identity uživatelů 55 963 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 650 500,00 Kč 1 997 105,00 Kč

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Nástroj pro zaznamenávání činností IS 105 518 880,00 Kč 518 880,00 Kč 1 831 380,00 Kč 2 215 969,80 Kč

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Management zranitelností 85 600 000,00 Kč 815 076,00 Kč 1 662 500,00 Kč 2 011 625,00 Kč

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Bod prostupu 84 955 416,00 Kč 1 067 052,00 Kč 2 005 416,00 Kč 2 426 553,36 Kč

Vsetínská nemocnice a.s. 

Zajištění dostupnosti a integrity informací 20 6 065 400,00 Kč 131 000,00 Kč 6 315 400,00 Kč 7 641 634,00 Kč

Vsetínská nemocnice a.s. 

Nástroj pro ověřování identity uživatelů 55 963 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 650 500,00 Kč 1 997 105,00 Kč

Vsetínská nemocnice a.s. 

Nástroj pro zaznamenávání činností IS 105 518 880,00 Kč 518 880,00 Kč 1 831 380,00 Kč 2 215 969,80 Kč

Vsetínská nemocnice a.s. 

Management zranitelností 85 600 000,00 Kč 815 076,00 Kč 1 662 500,00 Kč 2 011 625,00 Kč

Vsetínská nemocnice a.s. 

Bod prostupu 84 955 416,00 Kč 1 067 052,00 Kč 2 005 416,00 Kč 2 426 553,36 Kč

Vsetínská nemocnice a.s. 

detekce kybernetických bezpečnostních 2,5 435 000,00 Kč 20 500,00 Kč 466 250,00 Kč 564 162,50 Kč

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Zajištění dostupnosti a integrity informací 20 6 109 200,00 Kč 151 500,00 Kč 6 359 200,00 Kč 7 694 632,00 Kč

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Nástroj pro ověřování identity uživatelů 55 963 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 650 500,00 Kč 1 997 105,00 Kč

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Nástroj pro zaznamenávání činností IS 105 518 824,00 Kč 518 880,00 Kč 1 831 324,00 Kč 2 215 902,04 Kč

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Management zranitelností 85 1 300 000,00 Kč 1 530 152,00 Kč 2 362 500,00 Kč 2 858 625,00 Kč

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Bod prostupu 84 4 231 150,00 Kč 647 250,00 Kč 5 281 150,00 Kč 6 390 191,50 KčKrajská nemocnice T. Bati, a.s. 

detekce kybernetických bezpečnostních 

událostí 12,5 500 000,00 Kč 579 000,00 Kč 656 250,00 Kč 794 062,50 Kč

SUMA = Cena za Fázi I. a Fázi II. 1451 47 110 596,00 Kč 12 144 504,00 Kč 65 248 096,00 Kč 78 950 196,16 Kč

Kategorie Cena za rok Cena za 4 roky bez DPH Cena za 4 roky s DPH

SLA podpora dodavatele v režimu 24-7 bez 

full maintenance 3 362 300,00 Kč 13 449 200,00 Kč 16 273 532,00 Kč

Full maintenance (včetně maintenance 

licencí) 3 036 126,00 Kč 12 144 504,00 Kč 14 694 849,84 Kč

Bezpečnostní operační centrum SoC 2 350 000,00 Kč 9 400 000,00 Kč 11 374 000,00 Kč

SUMA = Cena za Fázi III. 8 748 426,00 Kč 34 993 704,00 Kč 42 342 381,84 Kč

Kategorie Cena za MD Cena za rok Cena za 4 roky bez DPH Cena za 4 roky s DPH

Služby rozvoje = Cena za Fázi IV. 13 500,00 Kč 405 000,00 Kč 1 620 000,00 Kč 1 960 200,00 Kč

Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH

SUMA celkem = Cena celkem 101 861 800,00 Kč 123 252 778,00 Kč
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Rozepsané ceny plnění do smluv o dílo - odstavec "V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ 
PODMÍNKY" 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.    

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytnutí části Plnění odpovídající 
Fázi 1, Fázi 2 dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.1 

18 621 730,00 Kč 22 532 293,30 Kč 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory bez full 
maintenance za každé 3 po sobě následující 
kalendářní měsíce poskytovaného plnění 
dle Smlouvy odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A 
PLATEBNÍ PODMÍNKY" bodu 5.1.2 

357 018,75 Kč 431 992,69 Kč 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory, konkrétně 
full maintenance včetně maintenance 
licencí za každých 12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců poskytovaného plnění 
full maintenance dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.3 

625 676,50 Kč 
 

757 068,57 Kč 
 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 4 
odpovídající Službám rozvoje za 1 MD 
poskytovaného plnění dle Smlouvy činí  
odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ 
PODMÍNKY" bodu 5.1.4 

13 500,00 Kč 16 335,00 Kč 

   

Kroměřížská nemocnice a.s.    

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytnutí části Plnění odpovídající 
Fázi 1, Fázi 2 dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.1 

14 553 996,00 Kč 17 610 335,16 Kč 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory bez full 
maintenance za každé 3 po sobě následující 
kalendářní měsíce poskytovaného plnění 
dle Smlouvy odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A 
PLATEBNÍ PODMÍNKY" bodu 5.1.2 

357 018,75 Kč 431 992,69 Kč 
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Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory, konkrétně 
full maintenance včetně maintenance 
licencí za každých 12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců poskytovaného plnění 
full maintenance dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.3 

730 627,00 Kč 
 

884 058,67 Kč 
 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 4 
odpovídající Službám rozvoje za 1 MD 
poskytovaného plnění dle Smlouvy činí  
odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ 
PODMÍNKY" bodu 5.1.4 

13 500,00 Kč 16 335,00 Kč 

   

Vsetínská nemocnice a.s.   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytnutí části Plnění odpovídající 
Fázi 1, Fázi 2 dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.1 

13 931 446,00 Kč 16 857 049,66 Kč 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory bez full 
maintenance za každé 3 po sobě následující 
kalendářní měsíce poskytovaného plnění 
dle Smlouvy odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A 
PLATEBNÍ PODMÍNKY" bodu 5.1.2 

357 018,75 Kč 431 992,69 Kč 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory, konkrétně 
full maintenance včetně maintenance 
licencí za každých 12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců poskytovaného plnění 
full maintenance dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.3 

730 627,00 Kč 
 

884 058,67 Kč 
 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 4 
odpovídající Službám rozvoje za 1 MD 
poskytovaného plnění dle Smlouvy činí  
odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ 
PODMÍNKY" bodu 5.1.4 

13 500,00 Kč 16 335,00 Kč 
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Krajská nemocnice T. Bati, a.s.    

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytnutí části Plnění odpovídající 
Fázi 1, Fázi 2 dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.1 

18 140 924,00 Kč 21 950 518,04 Kč 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory bez full 
maintenance za každé 3 po sobě následující 
kalendářní měsíce poskytovaného plnění 
dle Smlouvy odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A 
PLATEBNÍ PODMÍNKY" bodu 5.1.2 

357 018,75 Kč 431 992,69 Kč 

   

Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 3 
odpovídající Službám podpory, konkrétně 
full maintenance včetně maintenance 
licencí za každých 12 po sobě následujících 
kalendářních měsíců poskytovaného plnění 
full maintenance dle Smlouvy odstavce "V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY" 
bodu 5.1.3 

949 195,50 Kč 
 

1 148 526,56 Kč 
 

   
Kategorie Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH 

Cena za poskytování části Fáze 4 
odpovídající Službám rozvoje za 1 MD 
poskytovaného plnění dle Smlouvy činí  
odstavce "V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ 
PODMÍNKY" bodu 5.1.4 

13 500,00 Kč 16 335,00 Kč  
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Smlouva o zpracování osobních údajů 
uzavřená ve smyslu ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

1. Smluvní strany 

Kroměřížská nemocnice a.s.   
Sídlo:  Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž  

Jednající:  Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva 

IČ:  27660532  DIČ:   CZ27660532 

dále též jen „Správce“ na straně jedné 

 

a 

 

ZLKSEC Společnost založená podle § 2716 OZ  

Název: AUTOCONT a.s. 

Sídlo: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zastoupena:  na základě plné moci 

IČ: 04308697 DIČ: CZ04308697 

spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 

Název: AEC a.s. 

Sídlo: Veveří 2581/102, 616 00 Brno 

IČ: 26236176                         DIČ                            CZ26236176 

spisová značka OR: KS v Brně, sp. zn. B7337 

dále též jen „Zpracovatel“ na straně druhé, 

 

dále společně jen „Smluvní strany“. 

2. Preambule 

(A) Zpracovatel poskytuje Správci služby související s podporou provozu informačního systému (dále jen 

„Služby“) na základě smlouvy nebo smluv, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (pro 

účely této Smlouvy budou smlouvy uvedené v příloze č. 1 dále označovány souhrnně jako „Servisní 

smlouva“ nebo „Servisní smlouvy“). Smluvní strany se dohodly, že seznam smluv v příloze č. 1 

může být rozšířen i jednostranným písemným oznámením některé ze smluvních stran, přičemž takové 

rozšíření přílohy č. 1 bude účinné jen tehdy, pokud druhá smluvní strana vůči němu neuplatní své 

námitky do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o rozšíření přílohy č. 1. 

(B) Řádné poskytování Služeb zahrnuje mimo jiné i aktivity, při kterých může docházet ke zpracování 

osobních údajů náležících Správci (dále jen „Osobní údaje”), které bude pro Správce provádět 

Zpracovatel. 

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tuto Smlouvu. 

3. Předmět Smlouvy 

3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování 

Osobních údajů, se kterými Zpracovatel nakládá v souvislosti s poskytováním svých Služeb. 

3.2. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje v souladu s požadavky této Smlouvy a v souladu 

s povinnostmi uloženými GDPR zpracovateli osobních údajů, zejména: 
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3.2.1. zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce; 

3.2.2. provést s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování technická a organizační 

opatření k zabezpečení Osobních údajů specifikovaná touto Smlouvou; 

3.2.3. být Správci nápomocen, pokud je to možné, při vyřizování žádostí o výkon práv subjektu údajů, 

3.2.4. být Správci nápomocen v plnění povinností dle čl. 32 až 36 GDPR; 

3.2.5. umožnit Správci audity, včetně inspekcí prováděných Správcem či jím pověřenou osobou a 

poskytnout součinnost u těchto auditů. 

4. Podmínky zpracování 

4.1. Správce pověřuje Zpracovatele zpracováváním Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro poskytování 

Služeb a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Servisních smluv, a to na základě pokynů Správce. 

4.2. Zpracovatel není oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro žádné jiné účely, než pro účely poskytování 

Služeb. 

4.3. Typ zpracovávaných Osobních údajů a kategorie subjektů údajů jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

Smlouvy. 

4.4. Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou zvláštní kategorie osobních 

údajů ve smyslu GDPR. 

4.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením poslední ze 

smluv uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy bez dalšího zaniká i tato Smlouva. Zánikem této 

Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se zabezpečení Osobních údajů až do okamžiku 

jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání Správci nebo jinému pověřenému 

zpracovateli. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy je bezplatné. Tím 

není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za poskytování Služeb. Zpracovatel má nárok na náhradu 

nákladů, které Zpracovateli vznikly v souvislosti s plněním dle této Smlouvy v případech, kdy Správce 

vyzval Zpracovatele: 

4.6.1. provést technické nebo organizační opatření nad rámec sjednaného zabezpečení Osobních údajů, 

které specifikuje čl. 6.1 této Smlouvy; 

4.6.2. být nápomocen při vyřizování žádosti o výkon práv subjektu údajů; 

4.6.3. být nápomocen v plnění některé z povinností dle čl. 32 až 36 GDPR; 

4.6.4. umožnit provedení auditu zpracování Osobních údajů a poskytnout součinnost u tohoto auditu. 

5. Povinnosti Smluvních stran 

5.1. Správce je při plnění této Smlouvy povinen: 

5.1.1. určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů; 

5.1.2. zajistit, že Osobní údaje budou zpracovávány vždy v souladu s GDPR, že tyto údaje budou 

přesné a v případě potřeby aktualizované, přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve 

vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; 

5.1.3. poskytnout subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným 

způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace 

o zpracování a učinit veškerá sdělení požadovaná GDPR. 

5.2. Zpracovatel je při plnění této Smlouvy povinen: 

5.2.1. zajistit, pokud zapojí do zpracování Osbních údajů dalšího zpracovatele, že tento další 

zpracovatel bude poskytovat dostatečné záruky, pokud jde o zavedení vhodných technických a 

organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR; 

5.2.2. zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně v otázkách 

předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; 
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5.2.3. zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění jeho 

povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších 

povinností ve smyslu GDPR; 

5.2.4. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné 

osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a 

to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby; 

5.2.5. zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu 

stanoveném Zpracovatelem a odpovídajícím této Smlouvě; 

5.2.6. na žádost Správce umožnit provedení auditu zpracování Osobních údajů; 

5.2.7. po skončení této Smlouvy protokolárně zlikvidovat či protokolárně předat Správci nebo jinému 

pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje zpracovávané po dobu poskytování Služeb. 

5.3. Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny: 

5.3.1. zavést technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů v souladu se specifikací 

dle čl. 6.1 této Smlouvy, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování Osobních údajů je 

prováděno v souladu s GDPR; 

5.3.2. vést záznamy o činnostech zpracování Osobních údajů v rozsahu dle čl. 30 GDPR; 

5.3.3. řádně ohlašovat a oznamovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů způsobem dle čl. 33 

a 34 GDPR a spolupracovat v nezbytném rozsahu s Úřadem pro ochranu osobních údajů; 

5.3.4. navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy; 

5.3.5. zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy; 

5.3.6. postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat obecné zásady zpracování 

osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez 

potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti 

nezbytnou součinnost; 

5.4. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese 

žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody nebo škody 

spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosů nebo jiné finanční ztrátě. 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série 

vzájemně propojených škodných událostí, která by v příčinné souvislosti s plněním Smlouvy mohla 

vzniknout, se limituje do částky 100.000,-Kč. 

5.6. Pokud Subjekt údajů uplatní vůči Správci své právo na opravu, aktualizaci, doplnění, omezení 

zpracování, výmaz nebo blokaci Osobních údajů, Správce informuje Zpracovatele a ten se zavazuje 

bez zbytečného odkladu opravit, aktualizovat, doplnit, omezit zpracování, blokovat nebo vymazat 

osobní údaje podle instrukcí Správce a poskytnout mu další nezbytnou součinnost  maximálně do 4 

člověkohodin čtvrtletně. Pokud časová náročnost zajištění plnění součinností při zpracování osobních 

údajů přesáhne hodnotu uvedenou v předcházející větě, dohodnou se smluvní strany na náhradě 

nákladů vzniklých Zpracovateli.  Pokud Subjekt údaje takové své právo uplatí vůči Zpracovateli, 

Zpracovatel je bez zbytečného odkladu, povinen informovat Správce a následně se řídit jeho pokyny. 

Po provedení opravy, aktualizace, doplnění, omezení zpracování, blokace nebo výmazu osobního 

údaje Subjektu údajů, případně po provedení jiného příslušného opatření, poskytne Zpracovatel 

veškeré informace o provedeném opatření Správci tak, aby o něm mohl Správce informovat Subjekt 

údajů.  

 

6. Zabezpečení Osobních údajů 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu čl. 32 GDPR a čl. 5.3.1 této Smlouvy provedou 

k zabezpečení Osobních údajů následující technická a organizační opatření: 
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6.1.1. pověřit zpracováním Osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich 

povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů, povinnosti znát a dodržovat předpisy 

zaměstnavatele k ochraně osobních údajů a o dalších povinnostech vyplývajících z GDPR či 

jiných obecně závazných právních předpisů; 

6.1.2. používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který v nejvyšší 

možné míře vyloučí neoprávněný nebo nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných 

osob, než pověřených osob Smluvních stran; 

6.1.3. uchovávat Osobní údaje na místech s odpovídajícím zabezpečením, ať již se bude jednat o místa 

fyzická či virtuální; 

6.1.4. uchovávat Osobní údaje v elektronické podobě na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, 

ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel; 

6.1.5. zajistit dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo 

prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích; 

6.1.6. zajistit, aby osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování Osobních 

údajů měly přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na 

základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby; 

6.1.7. pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly 

Osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. 

6.2. Smluvní strany prohlašují, že technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů 

specifikovaná čl. 6.1 této Smlouvy považují za dostatečná pro zpracování Osobních údajů, jak je 

prováděno ke dni uzavření této Smlouvy. V případě, že v budoucnu nastane potřeba změn opatření 

k zabezpečení Osobních údajů, Smluvní strany se dohodnou písemným dodatkem k této Smlouvě na 

jejich změně a náhradě nákladů vzniklých Zpracovateli provedením změn. 

6.3. Pokud Zpracovatel zapojí ve smyslu článku 5.2.1 této Smlouvy dalšího zpracovatele, aby provedl 

určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné 

povinnosti na zabezpečení Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. 

7. Platnost, odstoupení a zánik Smlouvy 

7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato 

Smlouva se uzavírá na dobu poskytování Služeb podle poslední ze smluv uvedených v příloze č. 1 této 

Smlouvy. V případě, že Smluvní strany v budoucnu uzavřou jinou smlouvu, v rámci níž může 

docházet mimo jiné i ke zpracování Osobních údajů, zaniká tato Smlouva současně se zánikem této 

jiné smlouvy, resp. se zánikem poslední z takto uzavřených smluv. 

7.2. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět ve lhůtě patnácti (15) dnů 

v případě, že druhá Smluvní strana porušuje povinnosti vyplývající z GDPR a této Smlouvy a 

nezjedná nápravu závadného stavu do třiceti (30) dnů od oznámení první Smluvní strany. 

7.3. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to 

s výpovědní dobou v délce tří (3) měsíců, která začně běžet prvním dnem měsíce následujícího po 

měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

7.4. Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení této Smlouvy. 

8. Řešení sporů 

8.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden 

u příslušného soudu České republiky s tím, že Smluvní strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení 

§ 89a občanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni 

příslušné okresní soudy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž 

jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze. 
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9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Tato Smlouva a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí GDPR a právními předpisy České 

republiky. 

9.2. Tuto Smlouvu lze měnit jen dohodou Smluvních stran a to vždy jen písemnými dodatky. 

9.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, přičemž jedno (1) vyhotovení je určeno pro 

Správce a jedno (1) pro Zpracovatele. 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že si návrh této Smlouvy pozorně a pečlivě přečetly, že dobře rozumí jeho 

obsahu a že ten odpovídá jejich skutečné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy a uzavírají tuto 

Smlouvu. 

9.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č.1 – Seznam smluv  

Příloha č.2 – Typ zpracovávaných Osobních údajů a kategorie subjektů údajů 

Příloha č. 3 – Plná moc 

 

 

V Kroměříži dne 5. 3. 2020   Ve Zlíně dne 25. 2. 2020 

 

 

 

 

   

 

Ing. Petr Liškář, MBA, 

místopředseda představenstva  

 

 

  

 

 

na základě plné moci 

 

 

_____________________________________ 

na základě plné moci 
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Přílohy 
Příloha č.1 – Seznam smluv 

 Smlouva o dodávce a implementaci systému managementu bezpečnosti informací a poskytování 

služeb 

 Technické požadavky na předmět plnění 

 Realizační tým 

 Specifikace Proprietárního software 

 Cenová kalkulace 
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Příloha č.2 – Typ zpracovávaných Osobních údajů a kategorie 
subjektů údajů 
 

 

1. Kategorie subjektů údajů 

Předmětem zpracování Osobních údajů Zpracovatelem jsou údaje o fyzických osobách (dále též „subjekt“), 

které Správce shromažďuje a zpracovává: 

 zákazníci – osoby poptávající zboží nabízené prostřednictvím informačního systému Zpracovatele; 

 uživatelé – zaměstnanci Správce se zřízeným uživatelským účtem v informačním systému 

Zpracovatele. 

 

2. Typ osobních údajů 

Zpracování Osobních údajů Zpracovatelem podle této Smlouvy může zahrnovat následující typy údajů: 

2.1. Základní identifikační údaje subjektu 

Jméno a příjmení, u podnikajících osob navíc IČ, DIČ a adresa sídla. 

2.2. Kontaktní údaje subjektu 

Adresa pro doručení zboží, telefonní číslo a/nebo telefonní čísla, e-mail anebo jiná elektronická adresa. 

2.3. Údaje o poptávaném zboží 

Charakteristika a technické parametry zboží, cena zboží, termín dodání. 
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