
SMLOUVA  O  DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená podle § 2856 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany: 

 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I   
IČ: 270 85 031 
DIČ: CZ 27085031 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 8883. 

zastoupená:         MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva 

                                    Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou představenstva 

(dále v textu této smlouvy jen „objednatel“) 

a 

CyberG Europe, a.s. 
se sídlem: Pobočná 1395/1, Praha 4, 141 00   
IČ: 04200721   
DIČ: CZ04200721   
číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20766. 

zastoupená: Mgr. Martinem Uhrem, MBA, předsedou představenstva a JUDr. Petrem Vališem, 
členem představenstva 

(dále v textu této smlouvy jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel společně jsou případně dále v této smlouvě označeni jako „smluvní strany“). 

   I. 

Předmět smlouvy 
1. Objednatel vybral zhotovitele jako vítěze Veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané 

mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek– Zvýšení odolnosti měkkého cíle – 
Oblastní nemocnice Příbram a.s.“, (dále jen „veřejná zakázka“),  

2. Předmětem plnění dle této smlouvy je: 

A.        Analýza hrozeb a rizik 
Zhotovitel provede vstupní analýzu zabezpečení – provedení bezpečnostního auditu, případně 
malých penetračních testů.  

 

B.        Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle 
Zhotovitel vypracuje dokument se specifikací a ohodnocením jednotlivých ohrožujících situací, včetně 
nastavení dalšího postupu reakce. Příprava a zpracování analýzy rizik a zabezpečení nemocnice 



s důrazem na ochranu veškerého personálu, pacientů i návštěvníků. Návrh řešení s důrazem a co 
nejefektivnější zajištění ochrany nemocnice.  

 
C.        Plán implementace výsledků analýz a vyhodnocení 

Zhotovitel zpracuje seznam doporučení a dalších kroků, včetně specifikace časového harmonogramu 
a odhadu potřebných nákladů/investic. 

 
D.  Periodický plán bezpečnostního vzdělávání 

Na základě analýzy vzdělávacích potřeb zhotovitel zpracuje periodický plán vzdělávání a praktických 
nácviků na období i dalších dvou let. Plán bude specifikovat jednotlivé cílové skupiny posluchačů, 
typy programů a podmínky logistického zajištění pro management, personál (lékaři, sestry, 
zdravotnický personál atd.), bezpečnostní personál. 

 
E.        Vytvoření nové bezpečnostní dokumentace 

Zhotovitel zpracuje nová bezpečnostní dokumentace zaměřená na ochranu měkkého cíle, především 
pak bezpečnostní plán, zásahové karty, pokyny pro postup při bezpečnostních incidentech. 
Zpracování: koordinačního plánu pro management nemocnice s definováním prioritních úkolů pro 
jednotlivé fáze bezpečnostního incidentu, plán vyrozumění, plán objektové bezpečnosti, 
bezpečnostního plánu, základních scénářů postupů při incidentu, standardu ostrahy, aktualizace 
provozního řádu a další nezbytné dokumentace, zpracování pokynů pro návštěvníky nemocnice. 
 

F.       Vzdělávací materiály 
Pro všechna školení, která budou realizována v prvním dotačním období 2019, zhotovitel zpracuje 
výukové materiály pro posluchače – podle aktivit stanovených v plánu vzdělávání. 

 
G.      Proškolení pracovníků a managementu 

Zhotovitel zrealizuje vzdělávací akce, které budou zaměřeny především na seznámení s nově 
implementovanými bezpečnostními postupy při incidentech, teoretickou přípravu na přecházení 
incidentům, jednání při incidentech i zmírňování dopadů incidentu. Zvláštní pozornost bude 
věnována management týmu organizace, ale samotná školení budou určeny i pro zdravotnický a 
nezdravotnický personál nemocnice.  
Bude zrealizováno 5 seminářů:  

 Seznámení managementu a personálu s koncepcí a cíli při ochraně měkkých cílů, 

nové hrozby a nové nouzové postupy (invakuace, lock down, A.L.I.C.E., RHF (USB) – 

uteč, schovej se, bojuj atd. 

 Seznámení personálu s novou či aktualizovanou bezpečnostní dokumentací a plány. 

 Odborné semináře pod vedením zkušených lektorů s důrazem na: 

o přehled rizikových situací 

o krizová komunikace 

o nastavení prvotních reakcí před/při/po incidentu 

o mentální a psychologická příprava 

o doporučené postupy pro zvládání krizové situace 

o aktivní útočník 

o modelové situace 

o nejnovější technické prostředky 

Pro realizaci seminářů bude potřeba nakoupit cvičné pomůcky: osobní obranné prostředky 
o osobní alarm 

o pepřový sprej + svítilna /ostrý 

o pepřový sprej + svítilna /cvičný 

o pomůcky pro lock down (zarážky, klíny atd.) 



 
H.        Realizace nácviků 

Zhotovitel zrealizuje vzdělávací akce, které budou zaměřeny především na aplikaci a předvedení 
získaných poznatků do praxe v podobě jednoduchých modelových nácviků a simulací. Forma těchto 
vzdělávacích akcí bude realizována s důrazem na upevnění prvotních reakcí posluchačů a 
adekvátního chování při vzniklé rizikové situaci – tedy pod značnou psychickou zátěží. Praktické 
nácviky a příprava na řešení incidentů a mimořádných událostí (invakuaci, lock down, A.L.I.C.E.,  
uteč-schovej se-bojuj) budou zrealizovány jako součást výše uvedených 5 seminářů. 
 

I. Realizace součinnostního cvičení 

Zhotovitel zrealizuje jedno součinnostní cvičení s Policií ČR, městskou policií a dalšími 
zainteresovanými stranami. Cvičení se zúčastní především posluchači, kteří nejdříve prošli 
teoretickou přípravou a nácviky.  
 

J. Závěrečná zpráva a vyhodnocení 
Zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu jednak podle pokynů ministerstva zdravotnictví, ale i zpráva a 
doporučení pro potřeby vedení nemocnice.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 dnů od podpisu „smlouvy“ a 

dokončit předmět díla dle bodu I „smlouvy“ nejpozději do 15.9.2019. 

4. Místem plnění díla je Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I. 

5. Cena díla je 399 000,- Kč. K ceně bude připočítáno DPH ve výši 21 % tedy 83 790,- Kč. Celková 
cena díla včetně DPH činí 482 790,- Kč. 

6. Cena díla bude objednatelem uhrazena ze státního rozpočtu pro rok 2019 z finanční podpory 
schválené Ministerstvem zdravotnictví rozhodnutím č. .  

7. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný 
úrok z prodlení. 

8. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není 
odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v 
důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost. 

9. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému 
dodání díla – zejména předá zhotoviteli nezbytné dokumenty, informace a data potřebné pro 
provedení díla, umožní mu vstup do svých nemovitostí, informačních systémů atp. pokud to 
bude pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře šetřit práva 
objednatele a využívat součinnosti objednatele jen v případech nezbytných pro řádné provedení 
díla. 

10. Objednatel se zavazuje zajistit prostory a technické vybavení pro provedení školení dle této 
smlouvy na své náklady.   

II. 

Závěrečná ustanovení 
1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 

příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 



3. Dodavatel bere na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, z čehož vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv, popř. poskytnout třetím 
osobám informace ze smlouvy v zákonném rozsahu. 

4. Dodavatel dále bere na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodavatel nese odpovědnost za škodu či nemajetkovou újmu 
způsobenou odběrateli, pokud za informace nepodléhající uveřejnění v Registru smluv z důvodu 
ochrany svého obchodního tajemství označí takové skutečnosti, které nejsou obchodním 
tajemstvím, nebo pokud bude tato smlouva považována za neuveřejněnou z důvodů neuvedení 
metadat dle § 5 odst. 5 tohoto zákona z důvodu ochrany obchodního tajemství vymezeného 
dodavatelem. 

5. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami vždy na jedné listině. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřeli na 
základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

 

V Praz 019 V Pří 2019 

Za zho

 

Za ob

………… ..... 
Mgr. Martin Uher, MBA 
předseda představenstva 
   CyberG Europe, a.s. 

 
 

 
……… ..... 
   JUDr. Petr Vališ 
člen představenstva 
CyberG Europe, a.s. 

                ……… ... 

MUDr. Stanislav Holobrada 

předseda představenstva  

ON Příbram, a.s. 

………… ……… 

Mgr. Tomáš Helebrant 

místopředseda představenstva 

                                                                                                                         ON Příbram, a.s. 




