
PRI’KAZNI’ SMLOUVA
dle ustanovem’ § 2430 a na’sledujl’cich za’kona E. 89/2012 5b., obEanskV zékonik, v platném znéni (déle

jen ,,OZ”), pro zastupova’m’ Vsetl'nské nemocnice, a.s. pFi éinnostech technického poradenstvi

v oblasti kybernetické bezpeénosti (déle jen ,,Smlouva")

uzavFené mezi:

Na’zev:
zastoupené:
5e sidlem:
zapséna:
ICO:
DIC:
bankovnl‘ spojeni:
Elslo afitu:
kontaktm’ osoba:

(déle jako ,,PI"'ikazce"),

Nézev:
se sidlem:
zastoupené:
zapséna:
IC:
DIE:
bankovnl’ spojenl':
kontaktm’ osoba:

(déle jako ,,P|"'ikaznl'k"),

1. Smluinj sflny J

Vsetinské nemocnice a.s.
Ing. VérOu Prouskovou, MBA, mistopredsedkyni predstavenstva

Nemocniém' 955, 755 01 Vsetln
v obchodm’m rejsth’ku u Krajského soudu v Ostravé, sp. 2n. B 2946
26871068
C226871068
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

(e—mail: , tel: )

Expirit Project Development s.r.o.
Fibichova 1141/2, Hodolany, 779 00 Olomouc
Ing. Boienou Matyééovou, jednatelkou
v obchodnim rejstrlku u Krajského soudu v Ostravé, oddl’l C., vloika 69340
05789087
CZOS789087
Ceské spoFitelna, a.s., é. a. :

(e-mail: tel.

(spoleéné déle také jako ,,Sm|uvni strany").

2. Preambule

2.1. PFikazce je poskytovatelem zdravotnich sluieb, ktery jako nezbytnou souéést své Einnosti

provozuje klinicky'l informaénl’ systém.

2.2. PFI’kazce bude realizovat verejnou zaka’zku ,,Implementace systému managementu bezpeénosti

informaci pro nemocnice lnského kraje” (déle jen ,,VeFejné zakézka”).

2.3. N/A

2.4. Prlkaznl’k prohlaéuje, ie disponuje veékeei odbornY/mi predpoklady potrebnymi pro realizacl

predmétu plnénl, k Einnosti dle Smlouvyje opra’vnén a na jeho strané neexistujl iédné preka'iky,

které by mu bra’nily predmét plném’ dle Smlouvy plnit. Zejména pak prohlaéuje, 2e disponuje



2.5.

2.6.

2.7.

véemi potfebnymi odborai znalostmi a zkuéenostmi pro provédém’ éinnosti zahrnujici

pFedmét Smlouvy.

PFI’kaznik si je déle plné Védom, 2e se jedné 0 rozséhlé projekty z oblasti informaénl'ch technologil'

a systémfi, jejichi podstatou je dodévka a nasazem’ kll’éch informaém’ch syste’mt‘] nezbytmich

pro chod poskytovatele zdravotnl’ch sluieb.

PFI’kaa’k nem’ opra’vnén jakkoli zahéjit plnéni pFedtI’m, nei 0d PFI’kazce obdriu’ pisemny’l pokyn

k plném’.

N/A

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3. PFedmét smlouvy A

PFedmétem Einnosti PFI’kaznika je zajiétém’ sluieb odborného technického poradenstvi oblasti ICT

dodavatelsch projektCI a kybernetické bezpeénosti souvisejicich s podanou iédostl' do svy

IROP E. 10 (déle jen ,,projekt”), a to sluiby spoEI'vajI'ci vodbornVch konzultacfch v oblasti ICT a

kybernetické bezpeénosti, za Uéelem zpracovéni technické specifikace pFedmétu plném’ veFejné

zakézky Projektu na zékladé dFI've zpracované studie proveditelnosti Projektu, aktuélnich potFeb

zadavatele, na trhu dostupnych technologii a podml'nek dotaém’ho titulu.

PFedmét Einnosti Dodavatelem se bude realizovat v rozsahu 13 (tfinéct) MD (Elovékoden,

manDay, déle jen ,,MD"). Konkrétné budou pFedmétem éinnosti Dodavatele tyto Einnosti:

Odborné konzultace v oblasti ICT a kybernetické bezpeénosti, které budou zahrnovat zejména:

- anaIY/zu a aktualizaci, pfl’padné zpFesném’ vécného znénl' technické specifikace studie

proveditelnosti pro potFeby realizace projektu a souvisejl’ci VeFejné zakézky;

- vypracovém’ na’vrhu vécné éésti zadévaci dokumentace;

- vypracovéni odpovédi na Odborné otézky uchazeéfl o VeFejnou zakézku;

- vypracovéni Odborné éésti pisemnosti (odbornou Eést iédosti) pro pFipadné vysvétlenf

nabl’dek nebo odfivodnéni mimoFédné nizké nabidkové ceny v nabl'dkéch L’Jéastnikfi VeFejné

zakézky;
- technické a Odborné posouzenl’ nabidek uchazeéfl
provédéni prfibéim’lch odbornych konzultaci v oblasti kybernetické bezpeénosti, zajistl'

zpracovém’ posudkfi éi stanovisek souvisejn’cich s kybernetickou bezpeénostl’ pro potFeby

zadavatele v souvislosti s realizovanou VeFejnou zakézkou;

Cinnosti dle této smlouvy budou na strané Pfikaznika provédét tyto osoby:

1x Specialista v oblasti kybernetické bezpeénosti
1x Koordinétor

Za L’Jplnost a sprévnost procesm’ho Fizeni po pra’vm’ strénce ruél‘ Pfi'kaznl’k.

Rozsah éinnostl’ vykonévam'lch PFI’kaa'kem dle pFedchoziho ustanovem’ E. 3.1. 5e mflie zménit

Vlivem zmény prévnich pFedpisCI Ei jejich nahrazenl’m pFedpisy no/mi.

N/A



T 4. Doba a misto plnéni J

4.1. Plnéni bude zaha’jeno bezprostfedné po podpisu této Smlouvy Smluvnimi stranami. Terminy pro

poskytovéni jednotlivh sluieb budou bliie specifikovény v rémci dohody Smluvnich stran.

4.2. Tato Smlouva se uzavira’ na dobu urEitou do ukonéem’ pfedmétného zadévaciho Fizeni. V rémci

tohoto terminu se PFikaznik zavazuje provést piedmét Smlouvy stanovenv dle El. 3.1.

4.3. Mistem plném’je sidio PFikazce a PFI’kaznika dle povahy provédénVch Ukonfi. Nedohodnou-li se

smluvni stranyjinak, budou probihatjednéni v sidie PFikazce.

r 5. Povinnosti pfikazm’ka

5.1. PFikaznik se zavazuje vykona’vat Einnosti dle této Smlouvy v kvalité a za podminek stanovenVch

touto Smlouvou.

5.2. Pfikazm’k 5e zérovefi zavazuje pFi vykonévéni éinnosti dle této Smlouvy postupovat pFi vynaloieni

maximélnl’ odborné péée a vsouladu s obecné zévazm’tmi pra’vnimi pFedpisy, zejména ZZVZ,

jakoi i daléimi pfedpisy, éi podminkami, které se na vykonéva’ni Einnosti vztahujl' éi individuélné

maji vztahovat.

5.3. PFikaznik je povinen vykonévat Einnosti die této Smlouvy osobné nebo prostiednictvim

poddodavateifi. V takovém pFipadé mé vfléi Piikazci odpovédnost, jako by plnil sém.

5.4. Pfikazm’k je povinen chrénit zéjmy Pfikazce.

5.5. Pfikaznik je povinen pFi Wkonu své Einnosti upozornit Piikazce na zFejmou nevhodnost jeho

pokynfi, které by mohly mit za na’sledek vznik ékody. V pFipadé, ie Pi‘ikazce i pies pisemné

upozornéni Piikaznika na spinéni pokynu trvé, PFI’kaznik neodpovida’ za ékodu vzniklou

v dflsledku splnéni pokynu. Pokyny PFI’kazce nem’ PFikazm’k vézén, jsou-Ii v rozporu se zékonem.

O rozporu se zékonem je PFI’kazm’k povinen PFikazce pisemné pouéit.

5.6. PFikazm’k odpovidé za ékodu na vécech pFevzath od PFikazce k zaFizenI' zéleiitosti die této

Smlouvy a na vécech pFevzath od tfetich osob, s vyjimkou §kody, kterou nemohl odvrétit ani

pFi vynaloiem’ ve§keré odborné péée.

5.7. PFikaznik je va’zén projevem vme PFikazce s iimkou pokynfl, které jsou v rozporu se zékonem

aje povinen zachovat mléenlivost o véech skuteénostech, které se v souvislosti s plném’m této

Smlouvy dozvi, a to i po ukonéeni této Smlouvy.

5.8. PFikaznik odpovidé PFI’kazci 2a ékodu zpfisobenou mu v souvislosti s poskytovénim sluieb podie

této Smlouvy, a to i tehdy, byla-Ii ékoda v této souvislosti zpfisobena zéstupcem Ei pracovnikem

PFikaznika. PFikazm’k nese veékeré néklady vzniklé poruéenim jeho povinnosti, zejména néklady

na zabezpeéeni népravnVch opatfeni.

5.9. PFikaznik se zavazuje mit sjednéno p0 celou dobu trva’ni této Smlouvy pojiéténi odpovédnosti 2a

§kodu zpflsobenou Pil’kaznikem nebo jeho poddodavateli PFikazci nebo tFetim osobém, a to na

limit pojistného plnéni odpovidajici povaze a pFedmétu této Smlouvy. Neudriovéni platnosti

pojiéténi éi poiadované vVée limitu pojistného plnéni opravfiuje Pi'ikazce k odstoupeni od této

Smlouvy. Na svu PFikazce je Piikaznik povinen existenci pojiéténi v6. kompletniho znéni

pojistch podminek podle tohoto odstavce bez zbyteéného odkladu proka’zat.

5.10.PFikaznik je povinen oznémit, ie je v pFipadném stFetu zéjmu a nemflie tak Eestné pFedmétnou

Einnost vykonévat. Pi'l’kazm’k zérovefi prohlaéuje, 2e neni propojen se iédmjm z potenciéinich

dodavateii’i a nebude se podilet na vypracovéni Eédné z nabidek v rémci VeFejné zaka'zky.



6.1.

6.2.

6. Povinnosti Pfikazce J

Pfikazce poskytne pracovm’kfilm PFI’kaa’ka veékerou nutnou souéinnost pFi ziskévénl’ nutm’lch

podkladfl a Iistinny'lch podkladfi k naplnéni pFedmétu této Smlouvy.

PFI’kazce poskytne PFI’kazm’kovi Véasné, pravdivé a L'Iplné informace, které se véil’ ke sluibém

poskytovaa PFI’kazm’kem dle této Smlouvy.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7. Odména Pfikazm’ka a néhradaflékladfi _]

Za sluiby dle této Smlouvy specifikované v Ela’nku 3.1 poskytne PFI’kazce Pfi'kaznl’kovi odménu ve

Wéi 12.500,- KE bez DPH zajeden MD, tedy za 13 MD je stanovena celkové cena 162.500,- Ké

bez DPH.

Odména uvedené v pFedchozim odstavci je odménou neiée pfipustnou.

Sjednana’ odména zahrnuje veékeré éinnosti PFikazm’ka uvedené v této Smlouvé a na’klady s nimi

spojené (tj. zejména dopravné, poétovné, néklady na tisk apod.).

K odméné Ph’kazm’ka bude pfipoétena zékonné sazba DPH 06inné v dobé uskuteénéni

zdanitelného plném’. Zména ceny vé. DPH v dflsledku zmény sazby DPH je pFI’pustné.

L_1___-___13-fla1eyma-2

8.1.

8.2.

8.3.

Odména Pfikaznika dle Elénku 7 této Smlouvy bude vypla’cena na zékladé faktury vystavené

Pfikaznikem, a to bezhotovostnim pFevodem na fléet PFI’kaznika uvedenv na faktuf'e. Pfikaznik je

oprévnén odménu fakturovat prflbéiné p0 provedem’ konzultaci a Einnosti dle El. 3.1 Smlouvy.

Splatnost faktur se sjednéva’ v délce 3O dnfi od doruéem’ faktury PFikazci.

Faktura vystavené PFI’kaa’kem musn’ splfiovat néleiitosti dafiového dokladu uvedené vzékoné

E. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, v platném znénl’. PFI’kazce je oprévnén pFed uplynutl'm

lhf’Jty splatnosti vrétit Pfikazm’kovi bez zaplacem’ fakturu, které nebude obsahovat nékterou

néleiitost uvedenou v této Smlouvé, pFI’padné bude ml’t jiné obsahové zévady. Oprévném’lm

vrécenl’m faktury pfestéva' béiet pflvodm’ IhCIta splatnosti. Celé Ihfita splatnosti béii znovu ode

dne doruéem’ opravené nebo nové vystavené faktury PFI’kazci.

— 9. Smluvni pokugyisinkéni fijednéni ,

9.1. PFikazm’k je povinen na svu PFI’kazce zaplatit smluvnl’ pokuty, které jsou sjednény pro pFI'pad

na’sledujl’cich poruéem’ povinnosti PFI’kaa’ka sjednanVch touto Smlouvou:



9.2.

9.3.

9.4.

0 v pFI’padé, 2e PFI’kaa'k poruél' povinnost mléenlivosti uvedenou v élénku 5., odst. 5.7 této
Smlouvy, je PFI’kazce oprévnén uplatnit a PFI’kazm'k povinen zaplatit smluvm’ pokutu ve W§i
10000,- Ké za kaidv takovy’t ph’pad poruéeni povinnosti;

0 v pFI’padé, ie PFI’kazm’k nebude pFi Wkonu Einnostl’jménem PFI’kazce postupovat v souladu
se ZZVZ, v platném znénl‘, je PFI’kazce oprévnén uplatnit a PFI’kaa'k povinen zaplatit
smluvm’ pokutu ve Wéi 10.000; Ké za kaidy’l jednotlivv pFI’pad takového poruéem’
povinnosti.

Smluvm’ pokuty clle tohoto Ela'nku jsou splatné do 30 dnfl 0d doruéem’ pl'semné svy PFI’kazce

PFikazm‘kovi. Zaplacem’m smluvm’ pokuty nezaniké pFisluénY/ nérok PFI’kazce na splném’
povinnosti smluvm’ pokutou zajiéténé. Uplatnénl’m smluvnl' pokuty nenl' dotéen nérok PFI’kazce

na néhradu §kody. Smluvm’ pokuty se nezapoél'tévajl' na na'rok na néhradu ékody.

N/A

N/A

10. VVpoyéd’ a odstoupeni od smlouvy

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

PFI’kazce nebo PFI’kaa'k ml‘iie tuto Smlouvu vypovédét pl'semnou formou, a to s th’mésiénl’

Wpovédnl’ dobou bez udém’ dfivodu, nenastane-li konec Uéinnosti této smlouvy dFI've.
Wpovédm’ doba zaél'né béiet 0d prvého dne mésice nésledujfcfho p0 mésfci, vnémi byla
doruéena Wpovéd’SmIouvy druhé Smluvm’ strané.

Po uplynutl' poslednl’ho dne Wpovédm’ dobyje PFI’kaa’k povinen ukonéit Einnosti provédéné na
zékladé této Smlouvy, tj. véetné Einnosti na zékladé dI’IEI'ch objednévek. PFI’kazm'k je véak
povinen pl'semné upozornit PFI’kazce na opatFem’ potFebné ktomu, aby se zabrénilo vzniku
ékody bezprostFedné spojené s nedokonéem’m Einnostn’ pFeruéeny’Ich vsouvislosti se zénikem
této Smlouvy.

Pkazce je oprévnén od této Smlouvy odstoupit, pokud PFikazm’k naplm’ néktery'l z nésledujfcich
dfivodfi tl'm, 2e:

0 je proti nému zahéjeno insolvenéni Fizem’;
o vstoupi do Iikvidace;
- je v prodlenl‘ s poskytovém’m sluieb PFI’kazci oproti terminfilm uvedenY/m ve Smlouvé o

vice nei 30 dnCI, je-li prodlenl’ zpCIsobeno na strané PFI’kaznika;
- oznémil Pfikazci, 2e nesplni své povinnosti z této Smlouvy Fédné a véas;
o pFes pisemnou Wzvu knépravé opakované (min. 2 krét) neplm’ nebo poruéuje jinou

povinnost danou mu touto Smlouvou nebo specifikovanou v dI’lEI’ objednévce.

Smluvm’ strany mohou ukonéit kdykoli tuto Smlouvu vzéjemnou pl'semnou dohodou.

11. Zévéreéné ustanoveni J

11.1. Tato Smlouva nabWé platnosti dnem uzavFem’ smlouvy, tj. dnem podpisu Smluvm’ch stran,

nebo osobami jimi zmocnény’tmi. Smlouva navé L'Jéinnosti dnem jejl'ho uveFejnénI’ v registru
smluv dle § 6 zékona é. 340/2015 Sb. UveFejném’ zajistu’ PFI’kazce.



11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Tato Smlouva mflie t ménéna pouze formou pisemnVch oéislovam'lch dodatkCI podepsanVch
oprévnény’tmi zéstupci Smluvnl'ch stran. Smluvnl' strany potvrzujl‘ pravdivost sch Lidajfl, které
jsou uvedeny v Elénku 1. této Smlouvy. V pfl’padé, 2e dojde v prfibéhu trvénl' smluvm’ho vztahu
ke zméném uvedenVch Lidajfi, zavazujl' se Smluvnl’ strany bez zbyteéného odkladu pisemné
sdélit L’Ipravu Udajfl uvedem’lch v éla’nku 1. Smlouvy.

Situace neupravené touto Smlouvou se fidl’ 02, a dalél’mi obecné zévazny/mi prévnl’mi pFedpisy
Ceské republiky.
Jestliie se nékteré ustanovem’ této Smlouvy, nebo jeho (":ést ukéie jako neplatné, nedéinné
nebo nevymahatelné, nebude tl'm dotéena platnost ani Cufinnost Smlouvy jako celku ani jejich
zbf/vajl'cich ustanovem’, nebo jejich Eéstl’. V takovém pFI’padé Smluvni strany zménl' nebo
pfizpfisobi takové neplatné, neL’Jéinné nebo nevymahatelné ustanovenl’ pl'semnou formou tak,
aby bylo dosaieno L'Jpravy, které odpovfdé Uéelu a L'mslu stran v dobé uzavFenI’ této Smlouvy,
které je hospodéFsky nejbliiél' neplatnému, neLJéinnému nebo nevymahatelnému ustanovem’,
popfipadé podniknou jakékoliv dalél' prévnl' kroky vedoucn’ k realizaci pfivodnl'ho L'Jéelu takového
ustanovem’.

Komunikace mezi Smluvm’mi stranami bude probihat pisemné nebo ustné, bude-Ii Ustm' forma
pro dam? dkon dostaéujn’cf. Ve§keré pisemné oznémem’, pokyny nebo jiné vyrozumém’, jejichi
zaslénl’ nebo doruéenl' tato smlouva vyiaduje mfiie byt uskuteénéno osobm’m pFedém’m,
prostFednictvim kurVra, faxem, prostFednictvim prostFedkfl elektronické komunikace (e—mail)
nebo poétou na Wée uvedenou adresu nebo na jinou adresu, kterou tato pFis|u§né smluvnl’
strana uréx’ v pisemném oznémenl’ zaslaném druhé smluvnl’ strané.

Smluvm’ strany proh|a§uji, 2e tato Smlouva byla uzavFena podle jejich pravé a svobodné vfile,
véiné a srozumitelné, a ie souhlasi s jejl'm obsahem, coi stvrzujl’ svymi podpisy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch stejné prévm’ sily, pfiéemi jedno vyhotovem’
obdril' PFI’kazce a jedno vyhotovem’ Pfikaznl’k.

Smluvm’ strany prohlaéujl’, 2e obsah této smlouvy nepovaiujf za obchodm’ tajemstvi dle § 504
02, a souhlasi s pFI’padm’Im zveFejném’m jejl’ho textu v souladu s ustanovenl'm zékona
é. 134/2016 5b., zékona é. 340/2015 Sb. a zékona (‘5. 106/1999 Sb.

Tato Smlouva neobsahuje iédné pfilohy.

1 3 -09-- 2019Ve Vsetl’ne dne ................................ V Olomouci dne ...... ...... ; ...................

Vsetinské nemocnice a.s. Expirit Project Development s.r.o.

Ing. Véré Prouskové, MBA Ing. Boiena Matvééové
mistopFedsedkyné pfedstavenstva jednatelka

Expim Pmiect Development s.r.o.Ftblckova 1141/2, Hodolany,
779 00 OLOMOUCID: 05789087 DIC: 0205789087




