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Licenční smlouva
Registr PRÁVNÍ ODBC

v

číslo

w); ?na Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 00 72 / 1 9 ;
515

ł

se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

IČO: 00024341

jednající/funkce: Ing. Helena Rógnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění (dále jen

„ Poskytovatel'“)

a

Psychiatrická nemocnice v Opavě

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

IČO: 00844004

jednající/funkce: Ing. Zdeněk Jiříček - ředitel

zápis v obchodním rejstříku: -

(dále jen „ Uživatel “)

uzavírají podle § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, a to za podmínek níže uvedených, tuto Licenční smlouvu.

I. Preambule

1. Poskytovatel má v souladu se smlouvou uzavřenou mezi ním a obchodní společností 3M

Česko, spol. s.r.o. (dále jen ,,3M“) ze dne 19. 8. 2002, nevýhradní právo k užívání, šíření

a úpravám Know-how systému IR-DRG výlučně pro území České republiky po dobu 20

let, a to za podmínek ve smlouvě stanovených.

2. Poskytovatel dále prohlašuje, že jako ústřední orgán státní správy má právo a zájem

nadále používat Know-how systému IR-DRG a software vytvořený s využitím Know

how systému DRG při výkonu své působnosti, a to výlučně k tvorbě a/nebo zavádění

národní, regionální nebo místní zdravotní politiky na území České republiky.

3. Poskytovatel má nevýhradní právo k užívání a výhradní právo k šíření (distribuci):

• upravovaných verzí Know-how systému DRG - Definiční manuál IR-DRG

• software vytvořeného za použití Know-how systému IR-DRG - Grouper IR-DRG

vytvořených Národním referenčním centrem.



II. Předmět licence

1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje Uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu

práva užívat:

a. Definiční manuál IR-DRG ve verzi definované předávacím protokolem,

b. programový produkt Grouper IR-DRG ve verzi definované předávacím protokolem,

a to k účelu a v rozsahu dohodnutém dále v této smlouvě a v souladu se zákonem

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 licence/.

2. Uživatel se v návaznosti na výše uvedené zavazuje využívat licenci plně v souladu

s podmínkami stanovenými touto smlouvou, zejména pak dodržovat podmínky omezení

licence dle čl. III. této smlouvy.

3. Poskytnutí licence, včetně všech doprovodných materiálů si smluvní strany potvrdí do

předávacího protokolu - viz. Příloha č. 1. Předávací protokol je také vytvořen a potvrzen

vždy při předání nové verze materiálů popsaných v bodu II/1/a v II/1/b.

III. Omezení licence

1. Uživatel je oprávněn předmět smlouvy (licence) - Definiční manuál IR-DRG a Grouper IR-

DRG - užívat, a to výhradně za účelem zařazení případu hospitalizace na základě tzv.

vstupních atributů případu do DRG (skupiny).

2. “Vstupními atributy případu” se pro účely této smlouvy rozumí, zejm. informace o

diagnózách, výkonech, věku a pohlaví pacienta.

3. Předmět licence ve smyslu čl. II. odst. 1 této smlouvy je určen výhradně pro vnitřní potřebu

Uživatele.

• Licenceje poskytnuta bezjakéhokoliv množstevního omezení rozsahu

o není omezeno právo pořizovat kopie Definičního manuálu IR-DRG

a Grouperu IR-DRGpro vnitřní potřebu Uživatele

o není omezeno právo instalovat kopie Grouperu IR-DRG pro vnitřní potřebu

Uživatele

• Licenceje poskytnutajako nevýhradní

4. Licence nesmí být postoupena Uživatelem žádné třetí osobě - je zakázána distribuce třetím

osobám.



5. Je nepřípustné provádět jakékoliv změny na předmětu licence. Rovněž tak není přípustné

využít Know-how předmětu licence v rozporu se stanoveným účelem užití dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy. Nepřípustné je zejména:

• provádět změny Grouperu IR-DRG, jeho zpětnou analýzu, dekompilaci či převod ze

strojového kódu

• provádět změny Definičního manuálu IR-DRG

• předávat kopie Definičního manuálu IR-DRG nebo Grouperu IR-DRG (bez ohledu

naformu) třetím osobám

• za použití Know-how systému DRG vytvářetpočítačové programy

6. Pokud je Uživatelem subjekt produkující software (dále jen SW) s cílem jeho interního

použití nebo další distribuce (ať úplatné nebo bezúplatné), může jím vytvořený SW počítat

s využitím Grouperu IR-DRG (dále jen Grouperu), ale pouze formou napojení na Grouper

za využití datových rozhraní používaných Grouperem. Grouper nesmí být jakkoliv

upravován.

Grouper nesmí být součástí distribuovaného SW a příjemce tohoto SW může využívat

funkcionalit poskytovaných Grouperem v rámci dodaného SW pouze za předpokladu, že

získal od Ministerstva zdravotnictví na smluvním základě oprávnění užívat Grouper

a Definiční manuál IR-DRG.

IV. Odměna

1. Za poskytnutí licence dle této smlouvy není mezi Poskytovatelem a Uživatelem sjednána

žádná odměna - jedná o bezúplatnou licenci.

V. Zvláštní ujednání

(sankce za porušení povinností a odpovědnost za škodu)

1. V případě, že Uživatel poruší, kteroukoliv z povinností uvedených v čl. III. této smlouvy, je

Poskytovatel oprávněn požadovat po Uživateli smluvní pokutu, a to ve výši 50 tis. Kč, a to

za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti.

2. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Poskytovatele, ve lhůtě 15 dnů od

doručení výzvy Uživateli. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele

na náhradu škody.

3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé používáním předmětu licence.

4. Podmínky uplatňování nároku na vzniklou škodu se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pro právní vztahy touto smlouvou založené platí, pokud není výslovně sjednáno jinak,

příslušná ustanovení autorského zákona a občanského zákoníku.
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2. Změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že práva a povinnosti z licenční smlouvy přecházejí na

právní nástupce obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

Poskytovatel a jeden obdrží Uživatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly a souhlasí s jejím obsahem, a že

tato nebyla ujednána v tísni, ani zajinak jednostranně nevýhodných podmínek

V Praze dne: ....z..:. .1.!............. 2019 V Opavě dne:

Poskytovatel: Uživatel: Ing. Zd ěk J iříčck

Podpis: Popis:

Funkce: Funkce:..

náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění ředitel

Psychiatrická nemocnice v upavé
Olomoucká 305/88, 746 01 Opavě

IČ: 00344004, DIČ: CZ0Q844004



Licenční smlouva: Příloha 1

Předávací protokol

programového produktu Grouper IR-DRG, verze 012

a

Definičního manuálu IR-DRG, verze 012

k Licenční smlouvě, uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví

a

Psychiatrickou nemocnicí v Opavě dne............................

Název a sídlo Uživatele (přejímající)

Název Psychiatrická nemocnice v Opavě

Ulice Olomoucká 305/88

PSČ, Obec 746 01 Opava

(jedná-li

Statutární
se o

orgán
právnickou osobu)

Ing. Zdeněk Jiříček - ředitel
_l

Osoba pověřená k převzetí předmětu Hcence V el. formě (liší-li .EE od osoby

přejímající)

Jméno a příjmení

Funkční zařazení

Telefon

e-mail

Předávající INC. Hdtna. LD ú uzloval'

(podpis Poskytovatele)

V Praze dne It . V, 2019

Psychiatrická

Olomoucká 305/83,746

řwnsosrfce

01

v upavt»

Opava

(podpis

Přejímající
+razítko Uživatele)

IĎ: 00844004, Di& CZ00844004

Místo a den podpisu Opava 11.1.2019


