
NEMOCNICE JIHLAVA 
příspěvková organızace 
Smlouva Zaevidovana 
pod č. 

z 2/Z LıceNčNı sMLouvA oı>ıšRıs 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2358 a nás/. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákonı'k 

HARTMANN - RICO a.S. 
zápis v OR vedeném u KS V Brně, oddíl B, vložka 644 
ıčz 449 47 429 
se sídlem: Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška 
zastoup. Ing. Markem Třeškou a lng. Tomášem Grohem, členy představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen ,,poSkytovatel")

a 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava 

ıčz 00090638 
Zastoupen: MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel 
(dále jen ,,nabyvateI") 

tuto 

licenční smlouvu 

(dále jen ,,Smlouva“) 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem práv k počítačovému programu S názvem 
"Operis", jež je počítačový program podporující organizaci, řízení a následné vyhodnocení 
efektivity operačního provozu (dále jen "software" nebo ,,0peris"). Základní Specifikace Software 
včetně jeho dokumentace v elektronické podobě je přílohou č. 1 této smlouvy. 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Software 
(licenci), a to způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Poskytovatel se touto 
smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli také další softwarové služby dle čl. VI. této smlouvy.
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vv Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje Zaplatit poskytovateli za poskytnutí licence a dalsı 

softwarové služby odměnu v souladu S čl. III. této smlouvy. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy není vkládání dat do software, není-li vtéto smlouvě 
výslovně stanoveno jinak. 

Ill. 

Odměna 

Odměna za poskytnutí licence a Služby dle čl. VI. této smlouvy je stanovena jako cena celková a 
i 200 000,- Kč bez DPH. Cena je stanovena za celé období účinnosti smlouvy viz článek IX. bod. QS: 

1 této smlouvy. 

K odměně bude poskytovatelem připočteno vždy DPH dle platných právních předpisů. 

Odměnou Za poskytnutí licence se rozumí celková částka a Zahrnuje cenu za využívání software, 
za instalaci, Základní zaškolení a Služby dle čl. VI. této smlouvy. Odměna dle bodu 1 toho článku 
Smlouvy Zahrnuje cenu i za základní customlzaci, kterou se rozumí: 

Vodměně dle článku III. bodu 1. není zahrnuta cena za customizace nad rámec Základnı 
customizace, cena za technickou podporu, cena za servisní podporu, cena za případné nové 

v ıv moduly prípadně cena za prodloužení licence nad rámec ucinnosti této smlouvy.
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IV. 

Předání software 

instalací sořtware nepřechází vlastnické právo na nabyvatele. O instalaci software bude 
smluvními stranami sepsán předávací protokol. 

V. 

Konkrétní povinnosti stran 

Poskytovatel touto smlouvou uděluje nabyvateli nevýhradní licenci k výkonu práva software užít 
způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, a to pouze pro Nemocnici Jihlava, p. o., 
IČ 00090638. Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní 
licenci, jakož i poskytnout tutéž licenci třetí osobě. 

Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu Z licenční smlouvy a v souladu 
S účelovým určením software. 

Nabyvatel není oprávněn software, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, 
změnit nebo užít bez uvádění autorství. 

Nabyvatel je povinen předat online přístup (vzdálený administrátorský přístup) do software 
poskytovateli vpřípadě, že software bude provozován na jiném serveru než serveru 
poskytovatele. 

Nabyvatel není oprávněn licenci postoupit, ať Zcela nebo Z části na třetí osobu. Nabyvatel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele postoupit licenci jinému subjektu. 

Nabyvatel není oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy jakémukoliv třetímu 
subjektu podlicenci. Nabyvatel nesmí umožnit přístup do software třetím osobám, případně 
jiným než ktomu pověřeným zaměstnancům nabyvatele. 

Nabyvatel není povinen licenci využít. 

Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že 
nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit 
neoprávněné užití software. 

Nabyvatel není oprávněn provádět jakékoliv změny a/nebo dekompilaci software.
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Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně 
práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software. 

Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost S dalšími 
počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových 

v 
ı 

vı programů se rídí Zváštními smluvními ujednáními s nositeli práv ktěmto pocıtačovým 
programům. 

Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele S výjimkou 
prostředků, které nabízí administrační rozhraní software. 

Nabyvatel si je vědom, že software bude obsahovat osobní údaje pacientů, a proto před užitím 
software proškolí nabyvatel všechny osoby oprávněné k využívání software (nabyvatelem určené 
osoby), Zejména Sjejich povinnostmi vyplývajícími pro ně Z hlediska ochrany osobních údajů, 
seznámí je S povinností bezpečného uchovávání přístupových hesel ksoftware a O povinnosti 
mlčenlivosti týkající se všech dat obsažených vsoftware a seznámí je Zároveň S případnými 
právními následky spojenými s porušením těchto povinností. 

Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn využít anonymizované osobní údaje 
nabyvatele obsažené vsoftware, pro zpracování benchmarku, a to za předpokladu, že Z nich 

vı nebude patrné a Zadným způsobem dohledatelné O osobni údaje jakého pacienta se jedná. 

Nabyvatel souhlasí stím, že Poskytovatel je oprávněn využívat anonymizované osobní údaje 
obsažené v software pro statistické a analytické účely, a to i po skončení účinnosti této Smlouvy. 
Poskytovatel bude anonymizované osobní údaje používat zejména pro tvorbu kvartálních zpráv 
ovýkonosti a efektivìtě hlavních procesů na operačních sálech a pro celkovou roční zprávu 
S návrhy opatření na Zvýšení efektivity operačního provozu. 

Za poskytovatele jsou oprávněni v technických a reklamačních záležitostech jednat: 

17 Poskytovatel se zavazuje, že sanonymizovanými osobními a údaji obsaženými SW budou 
seznámeny pouze výše uvedené osoby a vpřípadě jejich změny, bude Změna těchto osob 
provedena dodatkem ke smlouvě.
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VI. 

Další softwarové služby 

Poskytovatel umožní využívat nabyvateli í nástavbové moduly, přičemž jejich rozsah a cena 
budou stanoveny v příloze této smlouvy. 

VII. 

Záruka 

Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady Software vzniklé v 
důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se účelem a specifikací 
Software ze strany nabyvatele nebo třetích osob. 

Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za 
funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového 
vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení 
nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele. 

V případě výskytu vady je po oznámení této vady ze strany nabyvatele, povinen poskytovatel 
zahájit práce na jejím odstranění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od 
oznámenívady. 

Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby služby vzniklé v 
důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či Superuživatelského účtu, nebo v důsledku 
užití webového rozhraní či Superuživatelského účtu v rozporu s jejich určením. 

VIII. 

Omezení odpovědnosti 

1. Smluvní Strany se dohodly, že poskytovatel odpovídá pouze za škody vzniklé nabyvateli 
v přímé souvislosti s technickou chybou software, na kterou nebyl nabyvatel předem písemně 
upozorněn. Za obsah a správnost veškerých dat v Software nese plnou odpovědnost 
nabyvatel. 

2. Zneužije-li poskytovatel jakýmkoliv způsobem osobní údaje pacientů nabyvatele (tj. údaje 
zvláštní kategorie podle 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), náleží nabyvateli náhrada škody, které mu vznikla případnou 
sankcí ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podmínkou pro náhradu škody dle 
předchozí věty je že na byvatel: 

a) Bude bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele O zahájení správního řízení nebo 
řízení o nároku na náhradu škody či peněžitého zadostiučinění;
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b) bude účelně, S péčí řádného hospodáře, bez zbytečného odkladu a v rozsahu povoleném 
právními předpisy uplatňovat všechny argumenty, vznášet námitky a podávat podání pro 
vyloučení a nebude-li to možné alespoň ke snížení odpovědnosti poskytovatele; 

c) umožní poskytovateli, případně osobě, kterou poskytovatel určí, uplatnit všechny námitky a 

argumenty, které bude poskytovatel považovat za vhodné pro vyloučení nebo snížení 
odpovědnosti poskytovatele; 

d) neprovede bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele žádný úkon, vedoucí, byťjen 
k částečnému uznánívzneseného nároku. 

IX. 

Trvání a zánik smlouvy 

Licence k předmětu této smlouvy se poskytuje na dobu určitou, a to v trvání 3 let přičemž právo 
užívat licenci vzniká naby\/ateli dnem podpisu protokolu o instalace software dle čl. IV. bod 2 této 
smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že prodloužení licence lze sjednat formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

Smluvní strany mohou tuto smlouvu předčasně ukončit na základě písemné dohody. 

Zánikem nabyvatele nepřechází práva a povinnosti Z této licenční Smlouvy na jeho právního 
nástupce. 

Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude přes splnění všech 
smluvních povinností Z jeho strany, vyplacena odměna ve výši stanovené v čl. Ill. této smlouvy, a 
to v případě prodlení nabyvatele delším 14-ti dnů. Odstoupení nastává okamžikem doručení 
písemného odstoupení na adresu nabyvatele. 

Poskytovatel je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost 
vyplývající ztéto licenční smlouvy, zejména článku V. bodů 2 až 6 a 8 až 13 této smlouvy. 
Odstoupení nastává okamžikem doručení písemného odstoupení na adresu nabyvatele. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou. 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to formou 
dodatku k této Smlouvě. 

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí právními předpisy České 
republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem Č. 121/2000 Sb., o
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právu autorském, O právech souvisejících S právem autorským a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena při pravé, vážné a Svobodné vůli, nikoli 
pod hrozbou tělesného nebo duševního násilí ani ve lsti a na důkaz toho připojujísvé podpisy. 

6. Nedílnou součástí této Smlouvyje Příloha č. 1. 

Přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace počítačového programu ,,0periS" 

_ 
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Příloha č. 1 - Specifikace počítačového programu „Qperis" 

Popis aplikace a základních technických parametrů 

Informační Systém Operis je moderní ,,k|ient-Server" aplikace běžící vìnternetovém prohlížeči na 
libovolné platformě - stolní počítače, tablety, „chytré telefony" a další „chytrá“ zařízení. 

Operis je modulárním informační Systém sloužící pro organizaci, řízení a Zvyšování efektivity 

operačního provozu v nemocnici. 

Nasazení základního modulu na jednotlivých operačních odděleních znamená tyto aktivity: 

1. Základní customizace, kterou se rozumí: 

2. Zaškolenívedoucího personálu nabyvatele C05 a následně zaškolení pověřených pracovníků 
nabyvatele za jednotlivá oddělení operačního provozu. 

1. Základní modul
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