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Smlouva o vypracování 
ZNALECKÉHO POSUDKU

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216, 
zastoupena MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,

(dále též jako ..objednatel ")

a

Ing. Michael TREZZI, CSc.
Nad Truhlárnou 531
252 31 Všenory
IČ: 148 94 998

(dále též jako „ znalec “),

(objednatel a znalec společně též jako ..smluvní strany"),

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník 

tuto

Smlouvu o vypracování 
ZNALECKÉHO POSUDKU

(dále jen „smlouva"')

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Znalec je fyzickou osobou - soudním znalcem, zapsaným v seznamu znalců v oboru 
ekonomika (ceny a odhady): v kybernetice a výpočetní technice, kybernetika, a dále 
v oboru výpočetní technika: informační systémy, inteligentní systémy a sítě, počítačová 
grafika a multimédia, digitální zpracování obrazu, elektronika, elektrotechnika.
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2. Smluvní strany se dohodly, že znalec se zavazuje zhotovit písemný znalecký posudek 
v rozsahu výše uvedených oborů (dále jen ..znalecký posudek "), a objednatel se tímto 
zavazuje uhradit znalci za služby poskytnuté podle této smlouvy dohodnutou cenu.

3. Znalec se zavazuje vypracovat pro objednatele znalecký posudek v souladu se zákonem 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 
tlumočnících, jehož obsahem budou odpovědi na předem stanovené otázky (dále též jako 
..zadání"), a to ve vztahu k patentu - vynálezu, vedeném Úřadem průmyslového 
vlastnictví pod názvem „Způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o 
zdravotní péči a jejich výsledcích a jeho použití'", číslo dokumentu 297 879, číslo 
přihlášky 2002-2460, to vše s tím, že zadání bude blížeji specifikováno na základě 
pokynů objednatele po uzavření této smlouvy, nejpozději v níže uvedené lhůtě. Znalecký 
posudek musí mít náležitosti znaleckého posudku předepsané shora uvedenými právními 
předpisy.

4. Objednatel se zavazuje předat znalci dokumenty a podklady k vypracování znaleckého 
posudku potřebné za účelem vypracování znaleckého posudku, včetně kontaktů na 
dodavatele a oprávnění k získávání podkladů, které objednatel nemohl znalci předat (dále 
jen ,,podklady"j. a to nejpozději do pěti pracovních dnů po účinnosti této smlouvy. 
Znalec si vyhrazuje právo specifikovat další podklady, bude-li to pro vypracování 
znaleckého posudku nezbytné, a objednatel si vyhrazuje právo specifikovat další otázky k 
stanovenému úkolu, bude-li to pro vypracování znaleckého posudku nezbytné.

5. Znalec se zavazuje zhotovit znalecký posudek a předat jej objednateli podle této smlouvy 
nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této smlouvy a předání veškerých podkladů 
(cokoliv nastane později).

6. Objednatel bere na vědomí, že znalec není oprávněn poskytovat jakékoliv právní 
posouzení zkoumané věci. Znalecký posudek bude použit k účelu soudního či správního 
řízení.

Článek II.
Cena za zhotovení díla, platební a fakturační údaje

1. Cena za zpracování znaleckého posudku je mezi smluvními stranami dohodnuta na 
částku ve výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty (dále jen „odměna“), tj. ve výši 96.800,- Kč včetně 21 % daně z přidané 
hodnoty. Výše odměny je konečná, a nezahrnuje i účelně vynaložené náklady znalce na 
zpracování znaleckého posudku. Stanovená odměna nezahrnuje případnou účast znalce 
u jakéhokoliv soudního jednání či ujednání se správním orgánem.

2. Odměna je splatná na základě oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu znalce 
doručeného objednateli (dále též jako ..faktura“). Smluvní strany se dohodly, že nárok 
znalce na úhradu odměny vzniká po předání znaleckého' posudku objednateli, a to po 
řádném provedení díla ve smyslu ustanovení § 2604 občanského zákoníku. Faktura musí 
mít náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 odst. 1 a odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ke každé 
faktuře bude přiložen jeden výtisk protokolu o předání a převzetí znaleckého posudku.
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3. Splatnost řádně a oprávněně vystavené faktury je dvacet jedna dnů ode dne jejího 
doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to na základě 

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit znalci bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti a/nebo obsahuje nesprávné údaje 
a/nebo není-li doložena požadovanými doklady.

5. Znalec jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že si je vědom své povinnosti 
přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění podle této 
smlouvy podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy známy 
žádné skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění 
těchto povinností bránily.

Článek III.
Další a práva a povinnosti

1. Znalec bude při poskytování služeb podle této smlouvy postupovat na vlastní náklady 
a nebezpečí, s maximální odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, obchodní zvyklosti a 
individuální pokyny objednatele. Služby poskytne objektivním, nestranným a 
profesionálním způsobem neovlivněným jakýmkoli konkrétním obchodním zájmem 
znalce nebo třetí osoby.

2. Znalec je povinen poskytnout objednateli pro splnění povinností podle této smlouvy 
veškerou součinnost. Objednatel má právo předmět plnění této smlouvy průběžně 
kontrolovat, a to i ve stavu jeho rozpracovanosti a znalec je povinen objednateli takovou 
kontrolu umožnit. Znalec je povinen se zúčastnit schůzek s objednatelem k projednání 
všech okolností nezbytných k zhotovení znaleckého posudku.

3. Objednatel je povinen poskytnout znalci pro splnění jeho povinností podle této smlouvy 
veškerou potřebnou následnou součinnost, včetně dodání dalších podkladů (následná 
součinnost a další podklady společně dále jen ..následná součinnost“) v přiměřené lhůtě 
stanovené znalcem. V případě, že objednatel následnou součinnost ve sjednané lhůtě 
znalci neposkytne, posunuje se automaticky termín pro vypracování znaleckého posudku 
sjednaný v této smlouvě o takový počet dnů, o kolik je objednatel v prodlení s jejím 
poskytnutím.

4. Objednatel bere na vědomí, že znalec nenese odpovědnost za případnou nesprávnou, 
nepřesnou nebo pro objednatele později neupotřebitelnou formulaci zadání objednatelem. 
Znalec neověřuje obsahovou správnost či pravdivost předaných dokumentů a podkladů, 
ani zda splňují právní náležitosti předepsané pro ně právními předpisy. Znalec 
neodpovídá za škody způsobené tím, že předané dokumenty či podklady jsou nepravdivé, 
pozměněné či padělané, nebo podpisy či razítka na nich jsou pozměněná či padělaná, 
pokud tyto skutečnosti nebylo možno při obvyklé péči rozpoznat.
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5. Po dobu trvání této smlouvy se obě smluvní strany zavazují zdržet veškerého právního i 
faktického jednání, jímž by mohly poškodit zájmy druhé smluvní strany.

6. Znalec je povinen vykonávat svou znaleckou činnost podle této smlouvy osobně nebo s 
přibráním konzultanta v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 
ve znění pozdějších předpisů, řádně, v dohodnuté lhůtě a v oboru a odvětví, pro které byl 
jmenován.

Článek IV.
Povinnost mlčenlivosti, ochrana údajů a informací

1. Předmětem této smlouvy je též závazek znalce dodržet přísnou mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své činnosti pro objednatele 
podle této smlouvy, a též nenakládat s obchodním tajemstvím, a dále úprava jiných 
vzájemných vztahů vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví.

2. Znalec se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s výkonem své činnosti a které mají charakter obchodního tajemství 
objednatele, jeho klientů, smluvních partnerů a třetích osob spolupracujících s 
objednatelem (dále společně též jako „dotčené osoby“), a o skutečnostech, jejichž sdělení 
třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo 
dobrého jména dotčených osob (dále jen „důvěrné informace“). Obchodním tajemstvím 
objednatele jsou zejména architektura informačního systému objednatele, bezpečnostní 
standardy, organizace práce a další skutečnosti, týkající se základní struktury fungování 
objednatele, dále veškeré daňové, účetní, a hospodářské informace a skutečnosti 
vyplývající z obchodní činnosti objednatele nebo s ní související, a další údaje o 
objednateli související s jeho obchodní činností, know-how, firemními modely apod.

3. Povinnost znalce zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrnost informací získaných od 
objednatele za trvání této smlouvy trvá ve výše uvedeném rozsahu i po skončení 
smlouvy; tím nejsou dotčena ustanovení o nekalé soutěži ve smyslu občanského 
zákoníku. Znalec nesmí důvěrné informace použít pro jiné účely než pro poskytnutí 
plnění podle této smlouvy, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené 
ustanovení se nevztahuje na obsah smlouvy, jejích případných příloh a případných 
dodatků. Případné uvedení těchto skutečností ve znaleckém posudku sjednaném touto 
smlouvou se nepovažuje za porušení mlčenlivosti.

4. Smluvní strany se dohodly, že znalec nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijme 
taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí 
věty se nevztahuje na případy, kdy:

• má znalec opačnou povinnost stanovenou zákonem,

• se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo

• objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace souhlas.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna 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), bez
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jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení platných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezení.

6. V souvislosti s plněním této smlouvy smluvními stranami bude nebo může docházet i ke 
zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a příslušného prováděcího českého zákona o zpracování osobních údajů 
(dále jen „Nařízení“).

7. Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále v tomto článku smlouvy označen jen 
jako „správce“), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 Nařízení znalce jako zpracovatele 
osobních údajů (dále v tomto článku smlouvy označena jen jako „zpracovatel“) 
zpracováním osobních údajů poskytnutých správcem a zaměstnanci nebo potenciálními 
zaměstnanci správce pro účel plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8. Správce i zpracovatel postupují při své činnosti týkající se nakládání s osobními údaji ve 
smyslu Nařízení. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s Nařízením 
a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na 
základě doložených pokynů správce.

9. Další povinnosti zpracovatele jsou následující:

a) Zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 
plnění účelu podle této smlouvy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;

b) zpracovatel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoliv nakládat nad rámec účelu, 
za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak zpracovatel musí s 
osobními údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;

c) zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů, 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 zpracování 
osobních údajů;

d) zpracovatel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců pracujících 
s osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními údaji 
byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve 
smyslu Nařízení a poučeni o možných následcích pro případ porušení této 
povinnosti;

e) zpracovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez 
předchozího písemného souhlasu správce;

f) zpracovatel poskytne správci nezbytnou spolupráci, součinnost a informace (i) 
potřebné k vyřízení jakékoli stížnosti nebo žádosti subjektu údajů týkající se jejich 
osobních údajů nebo dozorového orgánu ochrany osobních údajů (ii) v souvislosti se 
zmírňováním a nápravou incidentů v oblasti zabezpečení osobních údajů a porušení
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zabezpečení údajů (jako např. ztráta, krádež, vymazání, zveřejnění nebo poškození 
osobních údajů), (iii) za účelem opravy, změny, přenesení nebo vymazání osobních 
údajů nebo (iv) za účelem plnění jakýchkoliv jiných povinností správce podle 
Nařízení;

g) zpracovatel ohlásí správci jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů bez 
zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí a ohlášení případně doplní o informace 
požadované správcem;

h) zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vrátí správci po 
ukončení zpracování, a vymaže existující kopie, pokud právo EU nebo české právo 
nepožaduje uložení daných osobních údajů;

i) zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení, a umožní audity, včetně 
inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k 
těmto auditům přispěje. Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že 
podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy EU, České 
republiky nebo jiného členského státu EU týkající se ochrany osobních údajů.

10. Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku smlouvy se 
uzavírá na dobu trvání této smlouvy.

11. Další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, práva a povinnosti smluvních stran 
vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 
vyplývajících z Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.

12. Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro smluvní strany žádné 
finanční závazky, odměna za zpracování osobních údajů je již zahrnuta v odměně znalce, 
stanovené podle ustanovení článku II., odst. 1 této smlouvy.

Článek V.
Doba trvání smlouvy a zánik smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby řádného předání díla smyslu 
ustanovení článku I., odst. 5. této smlouvy.

2. Závazek založený touto smlouvou zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) uplynutím času, na který byl závazek sjednán;

c) odstoupením objednatele od této smlouvy v případech podle občanského zákoníku, a 
to i z důvodů nepodstatného porušení povinností podle této smlouvy;

d) na základě výpovědi objednatele, a to bez udání důvodu.

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho prokazatelného doručení druhé 
smluvní straně.

4. Výpovědní doba je jednoměsíční a běží od prvého dne měsíce následujícího po doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně.
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5. Ukončením účinnosti této smlouvy není dotčena účinnost kteréhokoli ustanovení této 
smlouvy, jež má výslovně nebo ze své povahy zůstat účinné i po ukončení účinnosti této 
smlouvy, zejména pak ustanovení o důvěrnosti informací a ochraně obchodního 
tajemství.

6. V případě ukončení účinnosti této smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen 
zaplatit znalci prokazatelně vynaložené náklady související s plněním předmětu smlouvy, 
a to podle potvrzeného předávacího protokolu. V případě vzniku sporu si objednatel 
vyhrazuje právo zajistit vyhotovení znaleckého posudku, na základě kterého bude 
stanovena výše hodnoty plnění ke dni ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek VI.
Sankční ujednání

1. Pro případ porušení povinností znalce sjednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn 
požadovat a znalec se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následující výši:

a) v případě prodlení se zpracováním znaleckého posudku ve lhůtě dohodnuté v čl. I. 
odst. 5 této smlouvy 0, 1 % z dohodnuté ceny za zpracování znaleckého posudku 
podle čl. II. odst. 1 této smlouvy za každý, i započatý den prodlení;

b) 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinností uvedených v ustanovení článku III. této smlouvy;

c) 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení povinností znalce/zpracovatele chránit důvěrné informace a osobní údaje 
podle ustanovení článku IV. této smlouvy.

2. Pro případ nezaplacení bezvadné a oprávněně vystavené faktury ve lhůtě její splatnosti je 
znalec oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za 
každý kalendářní den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu skutečné škody 
a ušlého zisku vzniklých v přímé souvislosti s porušením povinnosti, za jejíž porušení je 
účtována smluvní pokuta. Nárok na zaplacení smluvní pokuty není nijak dotčen 
odstoupením od této smlouvy.

Článek VII.
Odpovědnost za újmu a za vady, ochrana autorských práv

1. Kterákoli ze smluvních stran bude odpovídat druhé smluvní straně za újmu/škodu, kterou 
by druhé smluvní straně způsobila porušením svých povinností daných touto smlouvou 
nebo v souvislosti s prováděním této smlouvy, respektive kterou by způsobily osoby, se 
kterými je ve smluvním vztahu, prostřednictvím kterých plní své povinnosti dle této 
smlouvy. Pro náhradu újmy/škody platí ustanoveni ustanovení § 2894 a násl. občanského 
zákoníku. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Strany tímto výslovně 
sjednávají i povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). 
Úhrada újmy/škody nevylučuje uplatnění smluvní pokuty.

2. Poskytnuté služby mají vady, jestliže neodpovídají výsledku a účelu určenému ve 
smlouvě, popřípadě nemají vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými
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právními předpisy, event. vlastnosti stanovené příslušnými normami, podle nichž mají 
být služby poskytnuty nebo neodpovídají obvyklým požadavkům na poskytovaný druh 
služeb.

3. Znalec je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost plnění 
podle této smlouvy. Pokud znalec při plnění této smlouvy užije výsledek činnosti třetího 
subjektu, chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským 
právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, 
před soudem nebo mimosoudně, znalec provede na své náklady vypořádání majetkových 
důsledků a je odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli.

4. V případě, že je výsledkem činnosti znalce podle této smlouvy dílo, které podléhá 
ochraně podle autorského zákona, má objednatel k takto vytvořenému dílu jako celku 
i k jednotlivým částem nevýhradní, časově a územně neomezené právo autorské dílo 
užívat. Objednatel je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze v souladu s jeho 
určením a za podmínek této smlouvy. Objednatel je oprávněn dílo užívat pro svoji 
potřebu a potřebu všech subjektů objednatele.

Článek VIII.
Doručování

1. Veškeré požadavky, výzvy, sdělení nebo oznámení podle této smlouvy budou 
oznamovány doporučeným dopisem, faxem, e-mailem či telefonem. Je-li sdělení 
oznámeno telefonem, musí být ihned potvrzeno e-mailem nebo doporučeným dopisem, 
pokud se strany nedohodnou jinak. V pochybnostech se má za to, že oznámení je 
doručené dnem a hodinou odeslání faxové nebo e-mailové zprávy, oznámení odeslané 
doporučenou poštou se považuje za doručené třetím (3.) pracovním dnem od data razítka 
poštovního úřadu na podacím lístku. Strany mohou běžné záležitosti, které nemají 
charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názoru apod., 
vyřizovat telefonicky.

2. 

3. 

4. Změny v údajích uvedených v odstavcích 2. a 3. tohoto článku smlouvy se považují za 
změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní 
straně.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smíru dosáhnout, budou spory řešeny u místně 
a věcně příslušného soudu v České republice v místě sídla objednatele.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom stejnopisu této smlouvy.

4. Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky, a účinnosti 
dnem 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). Znalec prohlašuje, že si je vědom toho, že objednatel jako povinný 
subjekt podle zákona o registru smluv je povinen uveřejnit v registru smluv, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra, tuto smlouvu, včetně jejích případných změn a dodatků, 
za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním smlouvy 
v plném znění/kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění 
dle zákona o registru smluv, souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva 
může nabýt účinnosti nejdříve dnem uveřejnění podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona 
registru smluv.

5. Objednatel se zavazuje smlouvu uveřejnit ve lhůtě do patnácti dnů od jejího uzavření v 
registru smluv. Znalec je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do dvaceti dnů ode 
dne, kdy byla smlouva uzavřena, v registru smluv ověřit, zda objednatel smlouvu řádně 
uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti 
informovat objednatele.

6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují účastníci této smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne dne
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Ing. Michael Trezzi, CSc.
Nad Truhlárnou 531
25231 Všenory

Vážený pane inženýre,

v zastoupení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky Vám předkládám odborné 
otázky, pro jejichž zodpovězení Vás žádám o vypracování znaleckého posudku.

Patent č. 297879 se dle popisu ve spisu Úřadu průmyslového vlastnictví vyznačuje tím, že: klient a 
zdravotnicky pracovník a/nebo zdravotnické zařízení se registrují v centrálním počítačovém 
paměťovém zařízeni (1), přičemž centrální počítačové paměťové zařízení (1) registraci (5) klienta, 
registraci (6) zdravotnického pracovníka a registraci (7) zdravotnického zařízení automaticky prověří 
podle předem v něm nastavených podmínek, po jejím schválení přidělí této registraci (5, 6, 7) 
přístupové prohlášení a uloží jí v centrálním počítačovém památkovém zařízení (1) a zpřístupní ji na 
počítačových paměťových zařízeních (2, 3, 4) klienta a zdravotnického pracovníka a/nebo 
zdravotnického zařízení, takže počítačové paměťové zařízení (2, 3j klienta a zdravotnického pracovníka 
se přihlašuje přístupovým prohlášením sestávajícím z identifikačního čísla a hesla, přičemž centrální 
počítačové paměťové zařízení (1) kontroluje po přihlášení klienta a/nebo zdravotnického pracovníka 
a/nebo zdravotnického zařízení automaticky oprávněnost jeho přístupu, a že informace (8) o zdravotní 
péči a jejích výsledcích se zapisují do systému prostřednictvím počítačového paměťového zařízení (2, 3, 
4) registrovaného klienta a/nebo registrovaného zdravotnického pracovníka a/nebo registrovaného 
zdravotnického zařízení po předchozím nebo současném systémem automaticky provedeném ověření 
registrace klienta, ke kterému má být informace (8) jednoznačná přirazena, v systému, na základě 
autorizace, která se provede s využitím přístupového prohlášení, tyto informace (8) o zdravotní péči a 
jejich výsledcích, uložené v systému registrovaným zdravotnickým pracovníkem a/nebo zdravotnickým 
zařízením, se v systému automaticky jednak jednoznačná přiřadí k určitému registrovanému klientovi 
a jednak se tyto informace (8) o zdravotní péči a jejích výsledcích nebo jejich část systémem zpřístupni 
výhradně registrovanému klientovi, ke kterému jsou informace (8) jednoznačná přiřazeny, a dále se 
tyto informace (8) o zdravotní péči a jejích výsledcích nebo jejich část systémem zpřístupni 
registrovaným zdravotnickým pracovníkem a/nebo zdravotnickým zařízením, avšak výhradně na 
základě autorizace registrovaným klientem, ke kterému jsou informace (8) jednoznačné přiřazeny, 
přičemž v systému se ukládá seznam registrovaných zdravotnických pracovníků a/nebo registrovaných 
zdravotnických zařízení, kterým se systémem zpřístupní informace (8) o zdravotní péči a jejich 
výsledcích, jednoznačně přirazená určitému registrovanému klientovi na základě autorizace tímto 
klientem.

Byly před 16. 7. 2002 využívány informační systémy či principy práce s informacemi, které by 
odpovídaly popisu patentu č. 297879? V čem spočívaly případné odlišnosti?

Pokud existovaly odlišnosti dle předchozí otázky, považoval byste jako odborník v oblasti 
informačních systémů za zřejmé využití dosavadních systémů způsobem popsaným v patentu č. 
297879?

5 pozdravem


