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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
„Nové moduly NIS“ 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Nemocnice Slaný 
se sídlem:   Politických vězňů 576, 274 01 Slaný 

IČ:   00875295 
DIČ:   CZ00875295 

zastoupené:   
bankovní spojení:  

č.ú.:    
kontaktní osoba:  

    
    

    

 (dále jen „objednatel“, „zadavatel“) 

a  

1.2. Obchodní jméno: STAPRO s. r. o. 
se sídlem / místem podnikání: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice 

IČ:   13583531 
DIČ:   CZ699004728 

zastoupený/jednající:  jednatel společnosti 
bankovní spojení:  

č.ú.:    
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. oddíl C, vložka 148 

kontaktní osoba:  
    

     

(dále jen „zhotovitel“, „účastník“, „účastník zadávacího řízení“) 
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Čl. 2. Úvodní ustanovení 
2.1.1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 11 . 9. 2018 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a to na základě 
výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Nové moduly NIS“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu. 

2.1.2. V rámci výše citované smlouvy o dílo provádí zhotovitel pro objednatele provázání dodávaných 
nových modulů NIS na garantované úložiště a důvěryhodný elektronický archiv v prostředí 
objednatele. Na základě zjištění v době zpracování Dokumentace skutečného provedení 
v rámci plnění předmětu díla o nekompletním prostředí v oblasti možnosti důvěryhodného 
ukládání dat v prostředí objednatele navrhl zhotovitel vícedodávku ze své strany za účelem 
zhojení nedostatečné připravenosti v prostředí objednatele na dlouhodobé a důvěryhodné 
uložení dat dle platné legislativy České republiky. 

2.1.3. V rámci realizace výše uvedené smlouvy o dílo dále došlo k identifikaci dalších služeb zejména 
v oblasti migrace dat, přípravy a čištění dat, které přímo a bezprostředně s realizovaným 
předmětem díla souvisejí a které je zcela nezbytné provést za účelem naplnění cílů, které při 
zadávání díla objednatel požadoval. 

2.1.4. Za účelem zhojení výše uvedených skutečností je uzavírán tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo. 

Čl. 3. Předmětem dodatku 
3.1.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o dodávce technologií pro zajištění 

úplného a s legislativou souladného důvěryhodného ukládání elektronických dat, která budou 
vytvářena v software dodávaném jako předmět díla, a dále dohoda smluvních stran o službách 
zejména v oblasti migrace dat, přípravy a čištění dat, které jsou zcela nezbytné pro možnost 
úplného naplnění cíle, za jehož účelem byla uzavírána předmětná smlouva o dílo. 

3.2. Nasazení funkcionalit zajišťujících důvěryhodné uložení 
elektronických dat 

3.2.1. Objednatel pro dlouhodobou archivaci elektronické zdravotnické dokumentace do svého 
prostředí v samostatné veřejné zakázce pořídil hardwarovou technologií v oblasti 
garantovaného úložiště. Tato technologie však zajišťuje pouze částečně oblast nezbytnou pro 
legislativní naplnění oblasti dlouhodobého důvěryhodného uložení v oblasti elektronické 
zdravotnické dokumentace. Za účelem plného naplnění legislativních a funkčních požadavků 
na dlouhodobou důvěryhodnou elektronickou archivaci dat v podobě zdravotnické 
dokumentace v souladu s platnou legislativou zhotovitel navrhl a objednatel akceptuje tímto 
dodatkem dodávku softwarové komponenty, která nad předmětným garantovaným úložištěm 
zajistí i další služby v oblasti dlouhodobé důvěryhodné archivace dat v souladu s platnou 
legislativou. 

3.2.2. Předmětná výše uvedená softwarová komponenta nebyla požadována jako součást plnění 
veřejné zakázky, když její dodávku objednatel v zadávacím řízení nepředpokládal, a skutečnost 
potřeby její existence v prostředí objednatele zjistil na základě sdělení zhotovitele, který je 
technologickým profesionálem v předmětné oblasti, v době realizace díla v době zpracování 
Dokumentace skutečného provedení. 
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3.2.3. Na základě výše uvedeného zjištění se proto smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku díla v této části, jehož obsahem je zejména popis funkcionality a dodávky daného 
řešení, cena daného řešení a termín jeho nasazení do prostředí objednatele. 

3.2.4. Specifikace předmětné softwarové komponenty je přílohou číslo 1 tohoto dodatku. 

3.2.5. Smluvní strany se dohodly na ceně dodávky a implementace softwarové komponenty pro 
dlouhodobou důvěryhodnou archivaci dat nad garantovaným úložištěm objednatele na 
základě ověření ceny obdobných řešení ze strany objednatele na trhu ve výši 125.000,- Kč bez 
DPH. 

3.2.6. Předmětná softwarová komponenta bude dodána a implementována řádně v rámci 
původního termínu realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo a o tuto dodávku je rozšiřován 
předmět díla uzavřené smlouvy o dílo. 

3.3. Služby migrace dat, přípravy a čistění dat 

3.3.1. V rámci realizace předmětu díla smlouvy o dílo, ke které je uzavírán tento dodatek, došlo ke 
zjištění, že v případě, že nedojde k migraci a vyčištění dat níže uvedeného typu, nebude možné 
plnohodnotně nad těmito daty v nově zhotoveném díle pracovat. 

3.3.2. Smluvní strany na základě vzájemné konzultace nejdříve ověřily, zda se nejedná o plnění, které 
by mělo být realizováno již na základě uzavřené smlouvy o dílo, když však došly k závěru, že 
předmětné práce není možné podřadit pod požadavky uzavřené smlouvy o dílo. 

3.3.3. Za účelem možnosti realizace předmětných služeb, které objednatele pro potřebu realizace 
díla s parametry, které mu umožní jeho plnohodnotné užívání, potřebuje, se smluvní strany 
dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo v části služeb migrace a čistění dat, jehož obsahem 
je stanovení rozsahu a typu služeb a dále ceny těchto služeb. 

3.3.4. Předmětem služeb dle této části dodatku jsou konkrétní činnosti související s implementací 
nových modulů NIS, kdy tyto činnosti jsou provedeny s ohledem na současný stav a kvalitu dat 
v již využívaných evidencích a číselnících. Tyto činnosti zahrnují níže uvedené transformace a 
operace nad daty s cílem usnadnění a zkvalitnění práce uživatelů a zvýšení efektivity a dopadu 
zaváděných modulů: 
• provedení deduplikace, doškálování, vyčištění/odmazání starých záznamů a kontrola 

číselníku evidence přístrojů (použitých při léčbě pacienta) ze současné provozní evidence 
objednatele, 8 hod. 

• provedení vyčištění stávajících záznamů v NIS ve vztahu k nově implementovanému 
modulu vedení teplotky, 6 hod. 

• provedení deduplikace, doškálování, vyčištění a naplnění skladové evidence stravovacího 
provozu ze současné provozní evidence objednatele, 6 hod. 

• provedení deduplikace záznamů ve vztahu k účetní evidenci investičního majetku, 8 hod. 
• provedení deduplikace, vyčištění/odmazání starých záznamů stavu u současné evidence / 

klinického skladu, 12 hod. 

3.3.5. Předmětem víceprací jsou dále činnosti, která byly definovány během zpracování 
dokumentace skutečného provedení, a jsou požadovány ze strany objednatele s ohledem na 
usnadnění a zkvalitnění práce uživatelů a zvýšení efektivity a dopadu zaváděných modulů: 
• úprava standardního rozložení elektronických formulářů ošetřovatelské dokumentace dle 

požadavků objednatele (překladová a propouštěcí zpráva, ošetřovatelský plán péče a jeho 
realizace), 6 hod. 
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• úprava nastavení logiky povinných/nepovinných polí v rámci ošetřovatelské dokumentace, 
4 hod. 

• návrh a zpracování souhrnného reportu/výstupu evidence nežádoucích událostí pro 
potřeby managementu nemocnice, manažera kvality, vrchních sester a primářů, 12 hod. 

• návrh a zpracování reportu/výstupu operačního programu, a sestavy kolizí operačního 
týmu, 4 hod. 

• naplnění předdefinovaných textů pro vedení teplotky dle zadání objednatele, 2,5 hod. 
• naplnění předdefinovaných textů pro operační protokoly dle zadání objednatele, 2,5 hod. 
• úprava standardního nastavení BI komponenty dle dokumentace skutečného nastavení – 

nastavení úvodních reportů/obrazovek pro oblast léčebné péče, prescripce a produkce, 16 
hod. 

• úprava standardního naplnění číselníku diet dle požadavků objednatele, 2,5 hod. 
• úprava standardního nastavení reportů/obrazovek pro oblast stravování pacientů/sběr 

hlášení z oddělení, 2,5 hod. 
• úprava standardního nastavení těhotenského statusu a zpracování reportu/výstupu dle 

zadání objednatele, 4 hod. 
• úprava standardního nastavení evidence depozit a sociální sestry, 

naplnění/předdefinování číselníků dle požadavků objednatele, zpracování 
reportu/výstupu za pacienta, 6 hod. 

• návrh a zpracování souhrnného reportu/výstupu v oblasti výsledků na stanici pro vedoucí 
role, 6 hod. 

• zaškolení IT administrátorů objednatele v oblasti administrace nových modulů, 2× 6 hod. 

3.3.6. Za účelem nacenění služeb užily smluvní strany ceny hodinových sazeb specialistů zhotovitele 
v oblasti implementací komplexních zdravotnických IT technologií ve výši  bez DPH 
za hodinu práce specializovaného technika. S ohledem na potřebný rozsah pracnosti navrhl 
zhotovitel rozsah realizovaných služeb a objednatel tento rozsah tímto dodatkem č. 1 smlouvy 
o dílo akceptuje. 

3.3.7. Na základě pracnosti služeb na straně zhotovitele se smluvní strany dohodly na následující 
ceně a její skladbě za provedení výše uvedených služeb, které za tuto cenu zhotovitel 
objednateli v rámci plnění tohoto dodatku smlouvy poskytne: 

Oblast specializovaných služeb 

Počet 
hodin 
pracnosti 

Sazba pozice 
v Kč bez DPH za 
hodinu práce 

Cena celkem za 
poskytnuté služby 
v Kč bez DPH 

Specializované služby v oblasti úpravy dat    
    

Cena celkem v Kč bez DPH 240 000 

3.3.8. Předmětné služby migrace a čištění dat budou provedeny v rámci termínu realizace díla dle 
uzavřené smlouvy o dílo a o tyto služby je rozšiřován předmět díla uzavřené smlouvy o dílo. 

3.4. Cena díla dle tohoto dodatku smlouvy o dílo 

3.4.1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla ve dvou oblastech na základě této smlouvy o 
dílo ve výši 
• 125.000,- Kč bez DPH za softwarovou komponentu v oblasti důvěryhodného 

dlouhodobého uložení dat včetně implementace, 
• a dále ve výši 240.000,- Kč bez DPH za služby zejména v oblasti migrace dat, přípravy a 

čistění dat. 



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Nové moduly NIS 

5 

3.4.2. Smluvní strany se proto dohodly na změně článku 5.1.3 smlouvy o dílo v části Cena díla 
následujícím způsobem 
Původní znění článku 5.1.3. smlouvy o dílo: 

5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla 
specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí celkem částku: 

4 499 536 Kč včetně DPH, přičemž 

cena bez DPH činí 3 718 625 Kč, 

sazba DPH činí 21 %, 

výše DPH činí 780 911 Kč. 

Nové znění článku 5.1.3. smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku smlouvy: 

5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla 
specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí celkem částku: 

4 941 186 Kč včetně DPH, přičemž 

cena bez DPH činí 4 083 625 Kč, 

sazba DPH činí 21 %, 

výše DPH činí 857 561 Kč. 

Čl. 4. Závěrečná ustanovení 
4.1.1. Smluvní strany tento dodatek uzavírají i na základě § 222 odst. 4 písm. b) odrážka č. 1. zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, když se podle předmětného 
zákona nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

4.1.2. Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena v předmětu tohoto 
dodatku, zůstávající nezměněna. 

4.1.3. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních. 

4.1.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

4.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

• příloha č.1 dodatku - Technická dokumentace softwarové komponenty 

4.2.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumí jeho 
obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich 
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pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných 
zástupců. 

 

V Pardubicích dne …………….. Ve Slaném dne ……………….. 
Za zhotovitele Za objednatele 

……………………………….. ……………………………….. 
 

jednatel společnosti 
 

ředitel 
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