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Smlouva

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

zákona Č„ obča nského ve znění033:' . * a“ “Q, 89/2012 Sb., zákoníku, pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva") Registr. PRÁVNÍ ODBOR

číslo

00 4W20

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO: 00024341

DIČ: CZ00024341

Jednající: Ing. Helena Rognerová

na straně jedné (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Bc. Jan Vitásek

bydlištěm: K Rybníčkům 252, Bradlec, 29306 Kosmonosy

RČ: /Č0: OJlffcTo

Číslo účtu: 199761826/0300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel")

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

ČI. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a informovat druhou smluvní stranu

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

2. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn v souladu s udělenou licencí k programu „Počítačová

aplikace pro klasifikaci pojištěnců zdravotních pojišťoven do farmaceuticko-nákladových

skupin", který je obvykle označen zjednodušeným názvem „Grouper PCG" (dále jen „Grouper

PCG") oprávněn k provedení modifikací, úprav a změn Grouper PCG, které budou vycházet ze

změny legislativy či zavedené praxe při užívání Grouper PCG, a to i prostřednictvím třetích osob.

ČI. 2 - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v podpoře, správě a aktualizacích programu

Grouper PCG (dále jen „dílo"). Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to odměnu.
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2. Předmětem plnění díla je:

a) Průběžná minimálně měsíční aktualizace referenční databáze léků pro zařazení do

ATC skupin a přiřazení definovaných denních dávek a její online zpřístupnění

uživatelům aplikace

b) Parametrizace a nastavení aplikace pro klasifikaci pojištěnců na základě

zveřejněných parametrů objednatelem

c) Průběžné zpracování výstupů z Dozorčího orgánu pro účely identifikace nákladných

pojištěnců

d) Podpora uživatelů včetně garance běhu aplikace na podporovaných verzích OS

Windows

e) Vývoj aplikace na základě požadavků uživatelů a požadavků vzešlých z legislativního

procesu s důrazem na uživatelský komfort a transparentnost

f) Garance bezpečného a identického zpracování

g) Spolupráce na tvorbě metodiky zpracování

h) Spolupráce s objednatelem na verifikaci validity zpracování

ČI. 3 - Termín, místo a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje započít s plněním od data účinnosti této smlouvy.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

3. Místem plnění je sídlo objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo postupně na základě pokynů objednatele a v úzké spolupráci

s ním.

5. Zhotovitel vypracuje za každý kalendářní měsíc zprávu, ve které uvede, jaké plnění bylo

v daném kalendářním měsíci zhotovitelem poskytnuto.

6. Při plnění dle této smlouvy, které spočívá v modifikaci, úpravách a změnách zdrojového kódu

programu Grouper PCG, je zhotovitel povinen předat nové zdrojové kódy na

nepřepisovatelném technickém nosiči dat. Tyto nové zdrojové kódy musí být spustitelné

v prostředí nabyvatele a zaručovat možnost ověření, musí být kompletní a ve správné verzi, tzn.

umožňovat kompilaci, instalaci, spouštění a ověření funkcionality, a to včetně přiměřeně

podrobné dokumentace zdrojového kódu. Současně je zhotovitel povinen předložit

dokumentaci změny zdrojových kódů, který musí obsahovat přiměřeně podrobný popis

a komentář každého zásahu do zdrojového kódu. O předání technického nosiče a dokumentace

bude sepsán písemný předávací protokol. Za přiměřeně podrobnou dokumentaci zdrojového

kódu a přiměřeně podrobný popis zásahů do zdrojového kódu se považují dokumentace či

popis, z nichž osoba přiměřených odborných znalostí a dovedností je schopna rozpoznat funkce

všech částí kódu a tyto části upravovat či dále rozvíjet.

7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude předáno bez vad. Objednatel při převzetí díla provede

ověření díla, o čemž bude sepsán protokol. Pokud objednatel při převzetí a ověření díla odhalí

vady, má zhotovitel povinnost na pokyn objednatele tyto vady odstranit.
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ČI. 4- Součinnost

1. Zhotovitel je povinen účastnit se operativních porad konaných objednatelem za účelem

předávání informací, pokynů a materiálů nezbytných pro plnění dle této smlouvy.

2. Náklady zhotovitele spojené s účastí na operativních poradách jsou zahrnuty v odměně

zhotovitele, náklady objednatele spojené s účastí na operativních poradách hradí objednatel.

3. Objednatel je povinen předávat zhotoviteli veškeré informace, materiály a dokumenty, které

mají být při zpracování díla užity.

ČI. 5- Kontakty

1. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určena

Ing. Helena Rógnerová, tel. 224972547, email: helena.rognerova@mzcr.cz. Změna kontaktní

osoby na straně objednatele není považována za změnu smlouvy. Změna kontaktní osoby je

účinná dnem doručení oznámení o změně zhotoviteli.

2. Kontaktní údaje zhotovitele jsou: tel. e-mail:

ČI. 6 - Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit za řádné provedení díla měsíční odměnu ve výši 16 000 Kč bez

DPH s tím, že odměna bude hrazena v následujícím kalendářním měsíci.

2. Dohodnutá měsíční odměna je odměnou smluvní, stanovenou dle zaručeně úplného rozpočtu

a je pro uvedený rozsah plnění nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

spojené s plněním předmětu dle této smlouvy.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH je objednatel povinen uhradit DPH ve výši stanovené zákonem ke

dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zák.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a v § 435 zák.

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„občanský zákoník"). Zhotovitel je na faktuře (daňovém dokladu) povinen uvést evidenční

číslo smlouvy objednatele, které je vyznačeno na všech stejnopisech této smlouvy a její

nedílnou součástí je měsíční zpráva dle čl. 3 odst. 6 této smlouvy. Pokud faktura (daňový

doklad) nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nová lhůta

splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury (daňového dokladu)

objednateli.

6. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její

splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování. Objednatel uhradí

sjednanou cenu do 30 dnů ode dne doručení řádné faktury (daňového dokladu) objednateli,

a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
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ČI. 7-Vady

1. Pro vztahy vyplývající z vadného plnění platí ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku,

není-li v jednotlivostech touto smlouvou určeno jinak.

2. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele ve lhůtě do tří měsíců poté, co se o nich dozví.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené objednatelem při uplatnění vady

odpovídající rozsahu vady, která však nebude ktratší než pracovní 3 dny od doručení písemného

oznámení objednatele o uplatnění zjištěné vady zhotoviteli.

ČI. 8 - Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené činností svou a subjektů, které se na plnění

předmětu smlouvy podílejí, včetně nečinnosti a opomenutí, a které byly způsobeny objednateli

nebo třetím osobám.

2. Omezení výše náhrady škody se nepřipouští.

3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinností

zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní

pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

ČI. 9 - Sankce

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po

objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

2. Uplatněním práv z vad není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným

plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

ČI. 10 - Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a článku 10 této

smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající

ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné

porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s nejvyšší možnou odbornou péčí.

2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy či podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu. Tato smlouva zaniká ke dni doručení

oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení smluvní

povinnosti, úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
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ČI. 11 - Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se touto smlouvou definovaný smluvní vztah

obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti

s plněním smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné

informace"). Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné

informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno

dosažení účelu smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím

osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti

a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za

předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo

o kterých tak stanový zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je objednatel oprávněn

požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý

případ porušení tohoto závazku.

3. Pro případ, že zhotovitel na základě této smlouvy vytvoří plnění chráněné jako autorské dílo ve

smyslu zvláštního právního předpisu, poskytuje zhotovitel bezúplatně předáním takového

plnění objednateli po celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu, územně,

množstevně, ani účelem této smlouvy neomezené právo (licenci) užít takové dílo všemi způsoby

a formami užití, které jsou ke dni uzavření této smlouvy známy. Tato licence se uděluje jako

nevýhradní. Objednatel je oprávněn oprávnění vyplývající z předchozí věty převést na třetí

osoby (podlicence). Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel je oprávněn dílo užít

a poskytnout k němu licenci třetí osobě po předchozím písemném informování objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou ve

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisu, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, je tak povinen o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupňovat všechny

informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje.

5. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou

být postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném souhlasu druhé

smluvní strany.

6. Jakékoli změny nebo doplňky textu smlouvy, je možné provádět jen formou písemných

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny

smlouvy je vyloučena.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouva

bude zveřejněna objednatelem.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení pro zhotovitele, dvě

vyhotovení pro objednatele.
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1A,
9. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za

nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními

podpisy.

V Praze dne 22 . \. 2020 V l dne 2&. \. 202.0

Ing. Rognerová Bc. Jan Vitásek

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
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