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Tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI (dále jen „Smlouva“) uzavřeli za podmínek a v souladu

s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú.
.,

se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha
4 - Michle, IČ: 057 90 603, DIČ: C205790603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka: U 533, jednající Martin Wagner, statutární ředitel (dále jen „Institut“);
a

Vojenská zdravotní pojišt&#39;ovna České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4,190 03 Praha 9,
IČ: 471 14 975, DIČ: CZ47114975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka: A 7564, jednající Ing. Josef Diessl, generální ředitel (dále&#39;jen „VoZP“)

(Institut a VozP společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“).

Vzhledem k tomu, že

(A) Institut je ústav, jehož hlavním účelem je podpora elektronizace zdravotnictví v ČR, podpora
zvyšování zdravotní gramotnosti člověka a veřejnosti, podpora zdravého životního stylu a

prevence nemocí a zjednodušování orientace člověka a veřejnosti v péčí o zdraví a zároveň je
provozovatelem systému ZDRAVeL;

(B)V02P je zdravotní pojišťovnou, která od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím
špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech;

(C) Smluvní strany mají zájem pro sebe navzájem obstarat záležitosti dále uvedené v této Smlouvě,
a to za podmínek v této Smlouvě stanovených,

se Smluvní strany dohodly následovně:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je spolupráce Smluvních stran v ověřování včasného záchytu
kolorektálního karcinomu u pojištěnců VoZP za využití analytických nástrojů a NLP

Institutu

(dále společně jen „Činností“).

1.2 Předmětem této Smlouvy je dále závazek VoZP uhradit Institutu za Činnosti dle této

Smlouvy sjednanou odměnu, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.3 Institut tímto prohlašuje, že disponuje výhradní Licencí k využívání vynálezu chráněného
Patentem s názvem: Způsob shromáždbvánlj evidence a zpřístupnění informací 0

zdravotní/Jet? a jej/&#39;ch výsledC/Z&#39;h a jeho použ/Z&#39;/ (č. ochranného dokumentu 297879),
přičemž Prohlášení nabyvatele Patentu ze dne 19. 3. 2019 tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRANIQ

2.1 Povinnosti Institutu

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z ú. I Jihlavská 1558/21 | 140 00 Praha 4- Michlel Czech Republic
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: U 533 I IČO: 057 90 603
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2.1.1 Institut se zavazuje:

(i)

(ii)

(iii)

(iV)

(V)

(vi)

(Vii)

(víii)

(iX)

(X)

zhotovit analýzu spočívající v identifikaci pojištěnců VoZP u jednotlivých

předem vybraných poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „PZS“),

kteří mají předpoklad k onemocnění kolorektálním karcinomem a zajistit

prostřednictvím těchto PZS, aby identiñkovaní pojištěnci VoZP byli dále

motivovaní k účasti na vyšetřeních, která budou mít za cíl riziko

konkretizovat. Výstupem bude seznam rizikow&#39;lch pacientů předaný PZS

a seznam aktivit realizovaných vůči těmto rizikovým pacientům. Bude se

zejména jednat o aktivity spočívající v oslovení pacientů dopisem

prostřednictvím České pošty, vyhodnocení úspěšnosti takového oslovení,

dále případná emailová komunikace, komunikace prostřednictvím sms

zpráv s pacienty. Všechny tyto aktivity a jejich konkrétní podoba a způsob

provedení bude záležet na pokynu konkrétního PZS, který touto činností

Institut výslovně pověří;

identifikovat, zda vybraní pacienti skutečně podstoupiii vhodné vyšetření

a s jakým výsledkem, případně dále motivovat pacienty v případě

nedostatečné spolupráce. Výstupem bude přehled využití nabízených

vyšetření/služeb a přehled dalších aktivit směřujících k motivaci pacientů

k další spolupráci;

dodat VoZP agregovanou anonymizovanou statistiku identiñkovaných

pojištěnců;

dodat VOZP závěrečnou zprávu z realizace Činností Institutu dle této

Smlouvy;

vykonávat Činnosti dle této Smlouvy osobně, případně prostřednictvím

poddodavatelů;

vykonávat Činnosti dle této Smlouvy s odbornou péčí, poctivě a pečlivě

dle svých schopností a znalostí;

dbát oprávněných zájmů a dobrého jména VOZP a v případě, že jsou tyto

ohroženy, informovat včas VoZP a podniknout veškeré možné kroky k

zabránění vzniku hrozící škody;

zachovávat mlčenlivost v rozsahu a za podmínek uvedeném v článku 4

této Smlouvy;

poskytnout část odměny v souladu s článkem 3 této Smlouvy PZS, u

kterých byla analýza provedena,

umožnit VoZP přiměřeným způsobem provádět kontrolu plnění

povinností dle této Smlouvy. Vzhledem k povinnostem v oblasti ochrany

osobních údajů však Institut v rámci kontrol neumožní VoZP přístup do

jednotlivých systémů Institutu a ani nezpřístupní žádné osobní údaje

pacientů.

2.2 Povinnosti VoZP

Institut pro podporu elektron izace zdravotnictví, z. ú. | Jihlavská 1558/21 | Ifro 00 Praha 4 - Michle] Czech Republic

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: U 533 l ICO: 057 90 603



2.2.1 VoZP se zavazuje:

(i) zajistit součinnost PZS se zapojením do systému ZDRAVeL, a to těch PZS,
na kterých se Smluvní strany společně dohodnou;

(ii) zaplatit Institutu odměnu (úplatu) a náklady v souladu s článkem 3;

(iii) spolupracovat na komunikační strategii Činností;

(iv) poskytnout relevantní informace/data zinterních databází pro účely
analýz a vyhodnocení.

3 ODMĚNA A NÁHRADA NÁKLADŮ

3.1 Za Činnosti prováděné Institutem podle této Smlouvy náleží Institutu odměna, a to vevýši:

3.1.1 1 618 400 Kč bez DPH (celková částka včetně DPH činí 1 958 264 Kč) (dále jen„Odměna“), rozdělená následovně dle bodu 3.1.2:

a) Odměna za výstupy dle či. 2 odst. 2.1, bod 2.1.1., podbod (i) a (ii) činí 1
078 933 Kč bez DPH,

b) Odměna za výstupy dle čl. 2 odst. 2.1., bod 2.1.1., podbod (iii) a (iv)činí 539 467 Kč bez DPH.

3.2 Odměna Institutu zahrnuje pokrytí všech nákladů Institutu spojených s plněním předmětutéto Smlouvy.

3.3 Odměnu zaplatí VoZP Institutu, a to na základě daňového dokladu - faktury, který Institutvystaví a doručí VoZP, na jeho bankovní účet uvedený v této faktuře. Splatnost faktury sestanoví na čtrnáct (14) dnů po jejím doručení VOZP. V pochybnostech se má za to, žefaktura byla doručena třetím (3.) dnem po jejím odeslání VOZP. Za den uhrazení sepovažuje den, kdy byla příslušná částka odečtena z účtu VoZP. Faktura musí mít náležitostidaňového dokladu a musí obsahovat číslo bankovního účtu Institutu. V případě, že fakturabude mít formální nebo věcné nedostatky nebo nebude-li obsahovat náležitostipředepsané zákonem, je VoZP oprávněna fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit Institutu spolus uvedením jejích nedostatků, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou Odměny.Institut je povinen v takovém případě bezodkladně doručit VoZP novou nebo opravenoufakturu stím, že od jejího doručení běží nová lhůta splatnosti příslušné Odměny.
3.4 Institut vystaví VOZP fakturu na odměnu dle čl. 3. odst. 3.1., bod 3.1.1. písm. a) poodevzdání výstupů dle či. 2 odst. 2.1, bod 2.1.1., podbod (i) a (ii). Výstupy dle tohotoodstavce odevzdá Institut VoZP nejpozději do 8 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.
3.5 Institut vystaví VoZP fakturu na odměnu dle či. 3 odst. 3.1, bod 3.1.1. písm. b) poodevzdání výstupů dle či. 2. odst. 2.1., bod 2.1.1., podbod (iii) a (iv). Výstupy dle tohotoodstavce odevzdá Institut VOZP nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.
3.6 Z hlediska uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) považují Smluvní stranyposkytování Činností za soustavnou činnost, přičemž Činnosti specifikované v jednotlivýchVystavených fakturách představují dílčí plnění. Každé dílčí plnění se považuje zauskutečněné dnem, kdy je příslušná faktura vystavena.Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú. | Jihlavská 1558/21 I 1v40 00 Praha 4 - Michlel Czech RepublicSpolečnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: U 533 l ICO: 057 90 603
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4.1.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlívost 0 Důvěrných informacích.
V rámci tohoto závazku jsou Smluvní strany především povinny:

(i) neposkytovat a nezpřístupňovat Důvěrné informace ani jinak (ani v

důsledku nedbalosti) neumožnit Důvěrné informace získat třetí osobě s

výjimkou osob schválených druhou Smluvní stranou;

(ii) přijmout a následně dodržovat veškerá opatření s cílem zabránit

zveřejnění Důvěrných informací nebo neoprávněnému přístupu k nim;
a/nebo

(iii) nevyužívat Důvěrné informace v rozporu s účely, pro které byly jí
poskytnuty, ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí strany nebo jiným
způsobem, který by z pohledu druhé Smluvnístrany nebo z pohledu osob

Skupiny Institutu mohl být považován za ohrožení jejich podnikatelských
záměrů.

4.1.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že za Důvěrné informace
nejsou považovány informace, které jsou obecně (veřejně) známy nebo se staly
obecně (veřejně) známými, nikoliv však v důsledku porušení této Smlouvy
druhou Smluvní stranou.

4.1.4 Smluvní strany, příp. osoby schválené druhou Smluvní stranou [čl. 2 odst. 2.1.,
bod 2.1.1. podbod (v)], jsou vázány povinnostmi uvedenými v článku 4 odst. 1
této Smlouvy po dobu trvání této Smlouvy, a dále po dobu tří (3) let ode dne
ukončení této Smlouvy.

4.1.5 V případě porušení povinností vymezených v článku 4 odst. 1 této Smlouvy je
Smluvní strana, příp. osoba schválená druhou Smluvní stranou, povinna uhradit
druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé jednotlivé
porušení takové povinnosti. Uhrazená smluvní pokuta nevylučuje případnou
náhradu škody, a to v plné výši.

4.2 Duševní vlastnictví

4.2.1 V případě, že Institut vytvoří, byť i jen zčásti, v souvislosti s prováděním Činností
dle této Smlouvy dílo (dále jen „Dílo“), poskytuje tímto Institut VoZP bezplatnou
licenci k Dílu, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, přičemž tato
licence je poskytována:

(i) jako výhradní;

(ii) jako teritoriálně a časově neomezená;

(iíi) pro neomezený počet uživatelů; a

(iv) pro všechny způsoby užití Díla.

(dále jen „Licence“). VoZP není povinna Licenci využít.

4.2.2 VoZP může oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě formou podlicence nebo může Licenci postoupit třetí osobě, a to bez
souhlasu Institutu. VoZP se zavazuje uzavřít s Institutem samostatnou licenční

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú. I Jihlavská 1558/21 | 1.40 00 Praha 4 - Michle! Czech RepublicSpolečnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: U 533 | ICO: 057 90 603
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smlouvu k Dílu v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 4.2.1 Smlouvy,

ukáže-li se z jakéhokoliv důvodu toto ujednání jako nedostatečné.

4.2.3 Vpřípadě, že Dílo bude obsahovat takovou část, kterou Institut považuje

zejména za obchodní tajemství, vyrozumí o tom VoZP. Vtakovém případě, je

VoZP povinna při využívání Licence takto označenou část Díla vždy podrobit

stejné ochraně jako ostatní Důvěrné infromace dle této Smlouvy, tj. není

oprávněna zejména k jejímu sdílení. V ostatních případech je VoZP oprávněna
užívat celé Dílo v souladu s Čl. 4.2 této Smlouvy.

KONTROLA

Institut prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH a že číslo

bankovního účtu Institutu písemně oznámené VozP je řádně uvedeno v registru plátců
DPH jako bankovní účet určený ke zveřejnění.

Institut se zavazuje, že stane-li se po dobu trvání Smlouvy nespolehlivým plátcem ve

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Nespolehlivý plátce“), oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně VoZP.

Institut se zavazuje zaplatit VoZP smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč pro případ porušení

povinnosti Institutu oznámit VoZP, že se Institut stal Nespolehlivým plátcem a/nebo pro

případ, že Institut jako číslo bankovního účtu pro účely uhrazení faktury sdělí VoZP

bankovní účet, který nebyl zveřejněn v registru plátců DPH.

Stane-li se Institut Nespolehlivým plátcem před uhrazením faktury, je VoZP oprávněna

zaplatit DPH, kterou mu fakturoval Institut, přímo na účet příslušného správce daně

Institutu s tím, že Odměna dle Smlouvy bude v části odpovídající DPH Institutu řádně

uhrazena ze strany VoZP formou tohoto zaplacení DPH přímo finančnímu úřadu.

Pokud finanční úřad vyzve VOZP po uhrazení faktury k placení DPH nezaplacenému
Institutem při realizaci Smlouvy, je Institut povinen zaplatit VozP částku, kterou takto

bude povinen VoZP finančnímu úřadu uhradit, a to do 5 pracovních dnů ode dne oznámení

VoZP Institutu.

o TRVÁNÍ SMLOUVY

6.1

6.2

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 12 měsíců ode dne uveřejnění Smlouvy
v registru smluv.

Tato Smlouva může být ukončena:

6.2.1 písemnou dohodou Smluvních stran; nebo

6.2.2 výpovědí danou kteroukoli ze Smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Pro

případ výpovědi se stanoví výpovědní lhůta v trvání tří (3) měsíců, počátek

výpovědní lhůty počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení

výpovědí druhé Smluvní straně. Výpověď musí být písemná a musí být doručena

druhé Smluvní straně. V těchto případech se Smluvní strany zavazují učinit vše,
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aby se předešlo a zamezilo jakýmkoliv škodám, hrozícím z ukončení smluvního

vztahu. Smluvní strany vypořádají do uplynutí výpovědní lhůty účetně a

majetkové vzájemné nároky; nebo

6.2.3 dalšími způsoby dle právních předpisů, zejména dle OZ.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účinnost

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a 0 registru smluv

(zákon 0 registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7.1 Důvěrnost

Veškeré informace a dokumenty související stouto Smlouvou mají důvěrný charakter,

a žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit

tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací

vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů

nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné.

7.2 Změny

Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných dodatků, které

budou Smluvními stranami odsouhlaseny a podepsány. Tuto Smlouvu nelze měnit

elektronickou formou ani jakýmkoliv jiným způsobem, než uzavřením písemného dodatku,

nestanoví-ii tato Smlouva výslovně jinak.

7.3 Úplné ujednání

Tato Smlouva představuje úplné ujednání 0 předmětu a náležitostech Smlouvy a

nahrazuje veškerá ujednání Smluvních stran učiněná před uzavřením této Smlouvy. Žádný

projev vůle Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný

po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán a/nebo závazně akceptován v rozporu s

výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují užití výkladu

projevu jejich vůle dle § 556 odst. 2 OZ.

7.4 Prohlášení Smluvních stran

Při jednání o uzavření této Smlouvy si Smluvní strany sděliiy všechny skutkové a právní

okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou

relevantní ve vztahu k platnému uzavření této Smiouw.

7.5 Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo

neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahateinost či neúčinnost ostatních

ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů

po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné
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ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným

obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

7.6 Stejnopisy

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za

prvopis. Jeden (1) stejnopis obdrží Institut a jeden (1) stejnopis obdrží VoZP.

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní

strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň

potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a

právně vymahatelné.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez jakýchkoliv

omezení, a to včetně dodatků, s výjimkou Přílohy Č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení platných právních předpisů a udělují

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv připomínek či omezení, s výjimkou Přílohy

Č. 1.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné

r

vůle prosté tísně, zejmena tísně finanční.

s PŘÍLOHY

Součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha č. 1 - Prohlášení nabyvatele Patentu ze dne 19. 3. 2019

4.

&quot;3šířil” ?5333

V Praze dne ,42 4 270 /ťf
V Praze dne

7

Institut: Martin Wagner, statutární ředitel XXXXX In .
osef Diessl, generální ředitel

XX

X

XX

XX

XXX
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