
Č. Objednatele: Č. Zhotovitele: 357/2020

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními 
stranami:

I.
Smluvní strany

(1) Objednatel:

Obchodní firma Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.

Se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové

Zapsaná V OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn.: Pr 829

IČ 48145122

DIČ CZ48145122

Zastoupená MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

Bankovní spojení 1 1
(2) Zhotovitel:

Obchodní firma ICZ a.s.

Se sídlem Na hřebenech II1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840

1Č 25145444

DIČ CZ699000372

Zastoupená

Bankovní spojení



II.
Účel smlouvy

(1) Účelem této Smlouvy je stanovit podmínky, za nichž bude Zhotovitel provádět dílo 
specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy pro Objednatele (dále jen „Dílo“) a Objednatel 
za takto provedené Dílo uhradí Zhotoviteli cenu specifikovanou v Článku VI. (1) a) této 
Smlouvy (dále jen „Cena“).

III.
Předmět díla

(1) Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozšíření funkčnosti komponent eHealth 
Královehradeckého kraje. Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.

IV.
Doba plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas, v termínech stanovených v Příloze 
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoli prodlení s plněním dle Harmonogramu. 
V případě, že prodlení je způsobeno:

a) okolností vylučující odpovědnost, nebo

b) jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo prodlením Objednatele ve vztahu 
k jeho závazkům podle Smlouvy, nebo

c) jakoukoli jinou událostí mimo kontrolu Zhotovitele,

termín plnění bude prodloužen o dobu dohodnutou Smluvními stranami, přičemž tato 
doba nesmí být kratší než doba prodlení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
Pokud je prodlení způsobeno důvody na straně Objednatele, Objednatel je povinen 
nahradit Zhotoviteli veškeré vícenáklady a výdaje Zhotovitele vzniklé v důsledku 
takového prodlení.
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v.
Místo plnění

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele (dále jen „Místo plnění“). Některé činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy (např. vzdálený dohled, laboratorní testování apod.) může 
Zhotovitel poskytovat z místa a v prostorách provozoven Zhotovitele.

VI.
Cena plnění

(1) Cena Díla:

a) Cena Díla je 195.000 Kč bez DPH.

b) Položková cena Díla je specifikována Přílohou č. 2 Smlouvy.

c) Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem 
k Ceně připočtena dle platné právní úpravy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

d) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla dle bodu a) tohoto 
článku (článek VI. (1) a)) na základě faktury vystavené Zhotovitelem ke 
dni předání Díla.

(2) Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění Díla k nutnosti provést 
Dílo odchylně od specifikace stanovené v Příloze č. 1 a tím i ke zvýšení nákladů a 
zvýšení Ceny, mohou být Zhotovitelem tylo práce provedeny jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo 
ke vzniku škody na prováděném Díle.

VII.
Platební podmínky

(1) Náležitosti daňového dokladu - faktury (dále jen „Faktura“):

a) Cena Díla a jeho částí je splatná na základě Faktur Zhotovitele.

b) Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a 
daňových dokladů v souladu s platnou právní úpravou, zejména § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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(2) Podmínky fakturace:

a) Nárok na vyúčtování a úhradu Ceny Díla vzniká dnem protokolárního 
předání Díla.

b) Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla.

(3) Splatnost peněžitého plnění:

a) Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení Faktury Objednateli.

b) Peněžité plnění se považuje za splněné dnem připsání peněžité částky na 
účet Zhotovitele. Veškeré poplatky spojené s převodem peněz jdou k tíži 
plátce.

c) Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně 
DPH. Důvodem pro změnu celkové ceny je změna sazeb DPH.

(4) Odmítnutí Faktury:

a) Nesplňuje-li Faktura náležitosti uvedené v bodě (1), je Objednatel 
oprávněn vrátit do 5 pracovních dní Zhotoviteli Fakturu, která nesplňuje 
předepsané náležitosti, a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne 
doručení opravené Faktury Objednateli.

Vlil.
Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

(1) Objednatel je povinen zajistit připravenost Místa plnění a poskytovat Zhotoviteli 
v rámci plnění této Smlouvy veškerou vyžádanou součinnost.

(2) Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje:

a) Zhotovit Dílo řádně a včas za dohodnutou Cenu za podmínek této 
Smlouvy.

b) Zhotovit Dílo v souladu s platnými právními předpisy, oborovými 
standardy a při plnění této Smlouvy dodržovat vnitřní předpisy 
Objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen Objednatelem.

c) Předložit Objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a 
informace nezbytné pro plnění předmětu Smlouvy, stejně jako požadavky 
na součinnost při organizačním zajištění, a to bezodkladně po podpisu této 
Smlouvy.

d) Bezodkladně informovat Objednatele o splnění Díla.
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(3) Závazek Zhotovitele provést Dílo nebo jeho část je splněn okamžikem jeho dokončení 
a předání Objednateli. O dokončení, předám a převzetí Díla nebo jeho části jsou smluvní 
strany povinny sepsat písemný zápis formou předávacího protokolu o převzetí Díla. Vzor 
předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.

(4) Předmět Díla nebo jeho části bude předán společně s dokumentací na základě 
předávacích protokolů podepsaných oběma smluvními stranami po dokončení Díla nebo 
jeho části v souladu s Harmonogramem.

(5) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla/části Díla alespoň 
tři pracovní dny před zamýšleným předáním. Objednatel je povinen potvrdit navržený 
termín do druhého pracovního dne od výzvy Zhotovitele.

(6) Výskyt nepodstatných vad, které nebrání užívání Díla a nejsou v rozporu se základní 
specifikací Díla dle Přílohy č. 1 a předanou dokumentací nejsou důvodem pro odmítnutí 
převzetí ze strany Objednatele. Objednatel je povinen takové nepodstatné vady 
specifikovat v předávacím protokolu a dohodnout se Zhotovitelem přiměřenou lhůtu 
k jejich odstranění. Vady může Zhotovitel dle svého rozhodnutí odstranit buď jejich 
odstraněním, opravou nebo dodáním nového plnění.

(7) V případě výskytu podstatných vad Díla, které brání užití Díla Objednatelem 
v souladu se specifikací Díla a dokumentací, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo nebo 
jeho část převzít. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit v termínu dohodnutém s 
Objednatelem a opětovně vyzvat Objednatele k převzetí Díla.

(8) V případě, že se Objednatel bez vážného důvodu nedostaví k řádně oznámenému 
převzetí Díla nebo jeho části, má se za to, že ke stanovenému dni převzal Dílo bez výhrad.

(9) Zhotovitel je oprávněn provádět jakoukoli část Díla prostřednictvím subdodavatele 
(subdodavatelů) za předpokladu, že bude odpovídat za jeho činnost ve stejném rozsahu, 
jako by ji prováděl sám.

IX.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

(1) Vlastnické právo kDílu nebo jeho části přechází na Objednatele dnem úplného 
zaplacení Ceny Díla.

(2) Právo užití části Díla, která podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva 
duševního vlastnictví, přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Díla resp. 
ceny za užití takového díla (odměna za poskytnutí (sub)licence).
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(3) Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele dnem dodání na 
Místo plnění.

X.
Odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel odpovídá za to, že provedení Díla bude ke dni předání splňovat základní 
funkční specifikaci stanovenou Smlouvou a popsanou v dokumentaci předávané spolu 
s Dílem. Vadou se rozumí rozpor mezi skutečnými funkčními vlastnostmi poskytnutého 
plnění a funkčními vlastnostmi, které jsou stanoveny v dokumentaci plnění nebo 
Specifikaci Díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Za vadu se považuje i skutečnost, že funkční 
vlastnosti poskytnutého plnění neodpovídají povinným funkčním vlastnostem, jak 
vyplývají z technických norem, pokud se takové technické normy na plnění vztahují a 
jsou vůči němu závazné. Za vadu se dále považují i právní vady plnění.

(2) Zhotovitel zaručuje, že Dílo bude prosto vad po dobu 12 měsíců od předání Díla 
Objednateli při obvyklém užívání v souladu s dokumentací. Záruční doba počíná plynout 
předáním Díla a vztahuje se na vady vzniklé v době trvání záruky. Záruka za jakost 
dodávaného materiálu a hardware je poskytována v rozsahu poskytovaném jejich 
výrobci. Záruční dokumenty budou dodány společně s takovými materiály či hardware.

(3) Oznamované vady plnění musí být Objednatelem dostatečně specifikovány a musí 
být učiněny písemně. Písemné oznámení musí být Objednatelem učiněno neprodleně, 
nejpozději však do 48 hodin od zjištění vady Objednatelem. Vždy však oznámení musí 
být Zhotoviteli doručeno nejpozději do posledního dne trvání záruky.

(4) Práce na odstranění oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka, budou 
Zhotovitelem zahájeny bez zbytečného odkladu způsobem dle volby Zhotovitele. Není-li 
možné takovou vadu odstranit okamžitě, musí Zhotovitel oznámit Objednateli bez 
zbytečného odkladu důvody, předpokládaný termín a způsob odstranění vady.

(5) Prokáže-li se, že Objednatel oznámil vadu neoprávněně (tj. že se nejedná o vadu, za 
kterou odpovídá Zhotovitel), nemá Objednatel nárok na bezplatné odstranění vady. 
V takovém případě je Objednatel Zhotoviteli povinen uhradit náklady, které Zhotoviteli 
vznikly v souvislosti s prověřením neoprávněného oznámení o vadě (vadách) v ceně dle 
platného ceníku servisních prací Zhotovitele.

(6) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené:

a) vyšší mocí,
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b) neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na 
straně Objednatele v rozporu s dokumentací, písemně předanými 
doporučeními výrobce nebo Zhotovitele nebo zásahem Objednatele či 
třetí osoby na straně Objednatele do zdrojového kódu SW bez 
předchozího souhlasu Zhotovitele.

XI.
Práva duševního vlastnictví

(1) Smluvní strany jsou povinny dodržovat právními předpisy stanovené povinnosti 
k ochraně práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, jakož i chránit práva 
spadající do autorského práva, ochrany obchodního, hospodářského a státního tajemství.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv 
duševního vlastnictví, která se týkají předmětu Díla a která jsou nezbytná k jeho užívání 
Objednatelem a k jeho provozování a zachování funkčnosti.

(3) Objednatel nabude ke dni úhrady Ceny Díla oprávnění k výkonu práva užít autorská 
díla, která Zhotovitel v rámci plnění Díla vytvořil (zejména software, jeho úpravy, 
aktualizace a rozšíření, dokumentaci apod.). Licence se poskytuje jako nevýhradní, 
nepřevoditelná a časově neomezená.

(4) Je-li součástí Díla autorské dílo dodávané třetí stranou, je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění zpráv duševního vlastnictví, která se týkají 
takového autorského díla a která jsou nezbytná kjeho užívání Objednatelem a kjeho 
provozování, a zachování funkčnosti. Objednatel je oprávněn taková autorská díla užívat 
v souladu s licenčními podmínkami třetích stran.

(5) Zhotovitel odpovídá za právní vady Díla vzniklé v případě, že Objednatel užíváním 
předmětu Díla v souladu se Smlouvou poruší práva z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví jiných osob, jestliže toto právo třetí osoby požívá ochrany na základě právního 
řádu České republiky.

XII.
Ochrana důvěrných informací

(1) Důvěrnými informacemi se rozumí skutečnosti, které nejsou všeobecně veřejně 
známé bez ohledu na formu jejich zachycení, které se týkají plnění této Smlouvy.
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Zejména jde o informace o právech a povinnostech Smluvních stran, jakožto i o průběhu 
plnění a týkající se Smluvních stran v oblasti obchodního tajemství, jejich činnosti, 
struktury, hospodářských výsledků, know-how a dále informace, pro nakládání 
s informacemi, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení, a které svým 
zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv Smluvní stranu. Dále se 
za důvěrné informace označují takové, které některá ze smluvních stran jako důvěrné 
označila, anebo již z povahy takových informací jejich důvěrnost vyplývá.

(2) Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu důvěrnosti získaných informací 
způsobem obvyklým jako při ochraně vlastních důvěrných informací. Smluvní strany 
mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti ochrany důvěrných informací. 
Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit ochranu získaných důvěrných informací i u 
svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové 
informace byly poskytnuty.

(3) Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze 
v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících 
z této Smlouvy.

(4) Po předání a převzetí Díla může každá ze Smluvních stran žádat od druhé strany 
vrácení všech poskytnutých materiálů potřebných k realizaci Díla, jestliže tyto materiály 
obsahují důvěrné informace. Druhá Smluvní strana je povinna požadované materiály 
včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.

(5) V případě, že součástí důvěrných informací budou i skutečnosti podléhající utajení 
v souladu se zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilosti v platném znění, jsou Smluvní strany bezpodmínečně povinny zajistit při 
nakládání s takovými informacemi dodržení předpisů upravujících nakládání s takovými 
informacemi, a to včetně dodržení příslušných prováděcích předpisů (vyhlášek) 
Národního bezpečnostního úřadu.

XIII.
Náhrada škody

(1) Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně v souvislosti 
s plněním dle této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakékoli nepřímé, 

náhodné či následné škody. Smluvní strany prohlašují, při zvážení veškerých okolností, 
které jsou Smluvním stranám známy nebo by jim měly být známy při vynaložení obvyklé 
péče, že výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností některé ze 
Smluvních stran, nepřekročí částku odpovídající 30% Ceny Díla.
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(2) V případě, že Objednatel uloží Zhotoviteli povinnost provést jakékoli plnění dle této 
Smlouvy (resp. zadá Zhotoviteli konkrétní pokyn k jeho provedení), a Zhotoviteli bude 
před provedením takového pokynu Objednatele zřejmé, že zadání je nesprávné nebo 
chybné, je povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynu či chybu v zadání upozornit. 
Uvedenou povinnost má též Objednatel vůči Zhotoviteli pro případ, že je Zhotovitel při 
plnění předmětu této Smlouvy oprávněn zadat jakýkoli pokyn Objednateli. V případě, že 
i přes takové upozornění druhá ze Smluvních stran trvá na plnění (provedení pokynu) dle 
původního zadání, je ta ze Smluvních stran, která plnění (pokyn) realizuje, povinna 
postupovat podle původního zadání. V takovém případě však smluvní strana realizující 
pokyn (poskytující plnění) neodpovídá za škodu, či jiné důsledky, které v souvislosti 
s realizací takového pokynu mohou nastat.

(3) Nahrazuje se pouze škoda skutečná. V rozsahu povoleném platnými právními 
předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé 
nebo následné škody, škody způsobené na ztrátách nebo poškození dat nebo škody 
spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě.

(4) Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků 
způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc). Odpovědnost nevylučuje 
překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost 
jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

(5) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vznik okolností vylučujících odpovědnost, které brání nebo mohou bránit řádnému 
plnění Smluvní strany dle této Smlouvy.

XIV.
Smluvní sankce

(1) Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě (resp. 
v jejích dodatcích či dalších dokumentech, uzavřených mezi Smluvními stranami za 
účelem splnění předmětu této Smlouvy) je Zhotovitel po Objednateli oprávněn požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

(2) Vznikem nároku na uplatnění smluvní sankce není dotčen nárok Smluvní strany na 
náhradu vzniklé škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
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XV.
Platnost a účinnost Smlouvy

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
stran. V případě, že Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
zveřejnění s tím, že Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.

(2) Smlouvu lze předčasně ukončit:

a) Písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání 
vzájemných závazků a pohledávek.

b) Písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se 
považuje:

1. prodlení s předáním Díla po dobu delší než šedesát (60) dní,

2. nezaplacení Ceny nebo její části po dobu delší než (60) dní,

3. nesplnění povinností Objednatele k poskytnutí součinnosti,

4. porušení práv duševního vlastnictví Zhotovitele nebo Třetích 
stran Objednatelem.

c) Písemným odstoupením od Smlouvy v případě nepodstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou za podmínek dále stanovených. Jestliže 
kterákoli Smluvní strana poruší nepodstatným způsobem Smlouvu, je 
druhá strana oprávněna písemně vyzvat porušující Smluvní stranu 
ke splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do třiceti (30) dní 
od doručení této výzvy Smluvní strana, která porušila Smlouvu, neučiní 
uspokojivé kroky k nápravě nebo pokud do šedesáti (60) dní od této 
výzvy, nebo do jakékoli delší doby dohodnuté Smluvními stranami, 
tato Smluvní strana neodstraní porušení závazků Smlouvy, může druhá 
Smluvní strana od Smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu 
jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.

d) Pokud Smluvní strana bude v úpadku nebo proti ní bude zahájeno 
insolvenční řízení, bude v likvidaci, pod nucenou správou, či pokud bude 
mít druhá Smluvní strana důvodné informace, že Smluvní strana nebude 
schopná dostát svým finančním závazkům nebo bude vůči Smluvní straně 
uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jejího 
majetku, může druhá Smluvní strana odstoupit od Smlouvy okamžitě.
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e) Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně na 
adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně na poslední prokazatelně 
oznámenou korespondenční adresu.

f) Smluvní strany jsou povinny do 30 dní od ukončení Smlouvy vypořádat 
písemnou dohodou své vzájemné závazky a pohledávky. Pro vyloučení 
všech pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že pokud Zhotovitel 
plnil jen zčásti, může Objednatel odstoupit jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

g) Ukončením této Smlouvy' nebo její části nejsou dotčena ustanovení 
týkající se smluvní pokuty, ochrany důvěrných informací, náhrady škody 
a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své povahy i po ukončení 
Smlouvy.

XVI.
Vzájemný styk smluvních stran

(1) Osoby oprávněné jednat ve věci této Smlouvy jsou statutární orgány smluvních stran 
nebo osoby, uvedené v záhlaví této Smlouvy, nebo osoby, které byly k jednání a 
podepisování těmito osobami zplnomocněny nebo pověřeny a toto pověření řádně 
prokáží.

(2) Domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, se mezi smluvními stranami neuplatní.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Smlouva se 
řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., 
autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou smluvní stranou a 
přechodu této Smlouvy při právním nástupnictví.
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(3) Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze činit pouze na základě písemné dohody 
Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma 
Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

(4) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným 
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
ujednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

(5) Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její následující přílohy:

a) Příloha č. 1 Specifikace Díla

b) Příloha č. 2 Položková cena Díla

c) Příloha č. 3 Harmonogram a součinnost

d) Příloha č. 4 Vzor akceptačního protokolu

e) Příloha č. 5 Plná moc pro Ing. Michala Buška

(6) Všechna vyhotovení Smlouvy jsou rovnocenná a mají platnost originálu.

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou shodných vyhotoveních, z nichž Objednatel 
i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 

ZZS KHK, p.o.

- 2 -06- 2020
V Praze dne_____ _________ ___

MUDr. Libor Seneta 
ředitel

Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje

Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové ®

na základě plné moci
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Příloha č. 1
Specifikace Díla

Funkční specifikace - Rozšíření funkčnosti komponent eHealth 
Královéhradeckého kraje

Funkčnost Komponenty, u nichž bude rozšířena funkčnost

Zavedení typů a pořadí dokumentů 
vztažených k výjezdu (události) ZZS

MZD/EKP,

Adaptér ICZ AZD (v instancích ZZS KHK, FN 
HK, ZH KHK),

ICZ AZD (v instancích ZZS KHK, FN HK, ZH 
KHK)

Rozšíření komunikačního rozhraní XML 
o novou položku „typ dokumentu“

MZD/EKP,

Adaptér ICZ AZD, ICZ AZD (ZZS, FN HK, ZH 
KHK)

Předávám obsahu Záznamu o výjezdu ve 
formátu DASTA 3

MZD/EKP,

ISAC CN (ZZS a všechny nemocnice eHealth 
KHK)

Zavedení typů a pořadí dokumentů vztažených k výjezdu ZZS

Budou zavedeny dva nové typy dokumentů vztažených k výjezdu (události) ZZS:

1. Záznam o výjezdu - označovaný též jako Master (M)

2. Protokol o výjezdu - označovaný též jako Final (F)

Každý z těchto typů dokumentů může mít více „pořadí“, tzn. může být vytvořen/odeslán 
do ICZ AZD opakovaně.

Záznam o výjezdu, tedy Master (M) - tj. dokument předávaný do zdravotnického 
zařízení akutní lůžkové péče nebo pacientovi ponechanému na místě (v tomto případě by 
se měl předat i registrujícímu lékaři, ale toto není předmětem projektu). I v případě 
opakovaného odeslání (uložení), např. po opravě nebo doplnění údajů, nebo v situaci, kdy 
nebyla zpráva do nemocnice doručena, bude každé nové odeslání (uložení) označováno 
na straně MZD/EKP stále jako M, resp. Záznam o výjezdu a do ICZ AZD bude tento 
dokument uložen jako nové pořadí předešlého (se stejným identifikátorem dokumentu a 
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stejným číslem výjezdu). V metadatech předávaného XML souboru z MZD/EKP bude 
tedy také označení stavu M, a dále stejný identifikátor výjezdu (= celé Číslo výjezdu) a 
stejný identifikátor dokumentu. Dokument typu Master musí být opatřen elektronickým 
podpisem osoby z výjezdové posádky ZZS (na základě certifikátu) a osoby za přebírající 
nemocnici (elektronický vlastnoruční = biometrický).

Jen Záznam o výjezdu (M) bude uložen jak do ICZ AZD ZZS, tak nemocnice, a jen tento 
typ dokumentu bude pokládán za zdravotnickou dokumentaci. Při opakovaném odeslání 
Záznamu o výjezdu (M) bude uložen do ICZ AZD jako nové pořadí dokumentu 
(pod pořadovým číslem začínajícím jedničkou). Každé takové pořadí musí mít stejný 
identifikátor dokumentu, aby byla považována jen za další pořadí téhož dokumentu. Za 
aktuální pořadí Záznamu o výjezdu (M) bude považováno vždy pořadí s nejvyšším číslem 
a posledním časem uložení.

Pokud dojde v Záznamu o výjezdu (M) ke změně/opravě cílového zdravotnického 
zařízení, ale ktéto změně/opravě dojde až po odeslání Záznamu o výjezdu (M) do 
„nesprávného“ cílového zařízení, musí být po změně/opravě cílového zařízení z MZD 
odeslán Záznam o výjezdu znovu. V případě změny/opravy cílového zařízení v rámci 
nemocnic ZH KHK dojde v ICZ AZD ZZS a ICZ AZD nemocnic ZH KHK (v Náchodě) 
pouze k opravě na úrovni ICZ AZD. Pokud ale dochází ke změně/opravě cílového 
zařízení mezi nemocnicí ZH KHK a FNHK nebo nemocnicí ve Vrchlabí, pak při 
opětovném odeslání bude Záznam o výjezdu (M) doručen do archivu 
opraveného/změněného cílového zdravotnického zařízení. Dříve odeslaný Záznam o 
výjezdu (M) bude skartován manuálně oprávněnou osobou (např. administrátorem) v 
příslušném ICZ AZD, kam byl Záznam o výjezdu (M) chybně odeslán, pokud oprávněné 
osobě bude tato skutečnost známa, nebo na tuto skutečnost bude upozorněna. Způsob, 
jakým bude oprávněná osoba o této skutečnosti informována, není předmětem 
technického řešení rozšíření funkčnosti komponent eHealth Královéhradeckého kraje. 
Hlavním cílem je, aby se Záznam o výjezdu (M) po opravě/změně cílového 
zdravotnického zařízení dostal do správného ICZ AZD a personál nemocnice se k němu 
z NISu dostal. Tedy Záznam o výjezdu (M) se musí z MZD poslat znovu a musí být znovu 
doručen jak do ICZ AZD ZZS, tak do ICZ AZD cílového zdravotnického zařízení po jeho 
opravě/změně (a s vyšším pořadím).

Protokol o výjezdu, tedy Final (F) - tj. dokument, který se nepředává do zdravotnického 
zařízení akutní lůžkové péče ani pacientovi ponechanému na místě a ukládá se jen do ICZ 
AZD ZZS. Protokol o výjezdu je interním dokumentem ZZS. Protokol o výjezdu se bude 
odesílat (ukládat) jako Jiný“, „další“ dokument, tzn., že bude mít jiný identifikátor 
dokumentu, než měl Záznam o výjezdu (M), ale v metadatech bude mít stejné (celé) Číslo 
výjezdu, jako měl Záznam o výjezdu (M). I v případě opakovaného odeslání (uložení), 
např. po opravě nebo doplnění údajů, bude každé nové odeslání (uložení) označováno 
jako verze F. Protokol o výjezdu (F) nemusí být podepisován pracovníkem ZZS.
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Protokol o výjezdu bude odesílán z EKP na základě interaktivního stisknutí tlačítka 
<Uzavřít> v agendě Výjezd (i opakovaně).

Protokol o výjezdu bude obsahovat jak všechny aktuální údaje Záznamu o výjezdu (M) 
obsažené v PDF provedení, tak údaje, které byly k výjezdu v EKP doplněny po odeslání 
Záznamu o výjezdu (M) do archivů ZZS a nemocnice.

Rozšíření komunikačního rozhraní XML o novou položku „typ 
dokumentu“

Komunikačního rozhraní XML pro předávání zpráv mezi MZD/EKP a ISAC CN bude 
rozšířeno o položku „typ dokumentu“, které budou nabývat možných hodnot:

a) ZOV - Záznam o výjezdu, který je předán do ZZ nebo pacientovi a jeho lékaři, bude
označován také jako verze „M“

b) POV - Protokol o výjezdu, který se nepředává do ZZ, zůstává jen ZZS a bude 
označován jako verze „F“, ale hlavně bude ukládán jako další dokument pod novým 
identifikátorem dokumentu

Údaje „typ dokumentu“ a „pořadí“ budou uloženy v rámci metadat vICZ AZD. 
V budoucnu bude „typ dokumentu“ využíván i pro další druhy dokumentů předávaných 
z MZD/EKP nebo ukládaných do ICZ AZD z jiných zdrojů, např. digitalizované formy 
listinných dokumentů. V AZD budou oba údaje zobrazeny v seznamu dokumentů 
(sloupečky před sloupečkem Verze, tedy - typ dokumentu; pořadí; verze).

Údaj „typ dokumentu“ (ZOV/POV) bude do rozhraní plněn aplikací MZD/EKP.

Údaj „pořadí“ generuje ICZ AZD v procesu ukládání. 
Údaj „verze“ (M/F) bude do rozhraní plněn aplikací MZD/EKP stejně jako dosud pro 
zachování kontinuity dat v AZD.

Předávání obsahu Záznamu o výjezdu ve formátu DASTA

Aby mohl být importován věcný obsah Záznamu o výjezdu do NIS, bude MZD/EKP pro 
typ dokumentu Záznam o výjezdu (M) generovat plně identický obsah s obsahem v PDF 
dokumentu také ve formátu DASTA 3, který bude vložen, podobně jako PDF dokument, 
do XML souboru odesílaného rozhraní komunikačního uzlu ISAC.

Komunikační uzel ISAC CN ZZS pak již nebude provádět konverzi do DASTA formátu, 
ale předá tuto DASTA zprávu do ISAC CN cílové nemocnice, kde bude v původní verzi 
předán Adapteru NIS k uložení do NIS.
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Příloha č. 2 - Položková cena Díla

Produkt Úpravy komponent Cena bez DPH

Zavedení typů a verzí 
dokumentů vztažených 
k výjezdu ZZS

MZD/EKP, Adaptér ICZ AZD (v instancích 
ZZS KHK, FN HK, ZH KHK), ICZ AZD (v 
instancích ZZS KHK, FN HK, ZH KHK)

110 000,-Kč

Rozšíření komunikačního 
rozhraní XML o novou 
položku „typ dokumentu“

MZD/EKP, Adaptér ICZ AZD, ICZ AZD 
(ZZS, FN HK, ZH KHK)

45 000,- Kč

Předávání obsahu Záznamu o 
výjezdu ve formátu DASTA 3

MZD/EKP, IS AC CN (ZZS a všechny 
nemocnice eHealth KHK)

40 000,- Kč

CELKEM 195 000,- Kč
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Příloha č. 3 - Harmonogram a součinnost

ICZ a.s. zajistí plnění předmětu této Smlouvy do 60 dní od účinnosti této Smlouvy.

Harmonogram jednotlivých úprav (viz Příloha č. 1 - Specifikace Díla):

T ... termín podpisu smlouvy

- Realizace úpravy 1 - T + 60 dní

Realizace úpravy 2 - T + 60 dní

- Realizace úpravy 3 - T + 60 dní

Plnění termínů je závislé na poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele. 

Součinnost:

- Pracovníci ICT budou spolupracovat při testování s testovacím pacientem.
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Příloha č. 4 - Vzor akceptačního protokolu

Projekt: Název:

Zhotovitel Objednatel

Místo předání:

Datum předání:

Předmět předání:

Připomínky:

Předal Převzal

Jméno: Jméno:

Podpis: Podpis:
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Příloha č. 5 - Plná moc

PLNÁ MOC

ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech II1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 484 (dále jen „Zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc

aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednáni a jiné úkony v obchodních vztazích (včetně 
vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění 
vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku 13.000.000,-Kč (slovy třináct miliónů korun 
českých) s tím, že půjde-li o opakující se plnění, je základem pro výpočet tohoto limitu součet 
ceny všech opakujících se plnění bez DPH.

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní 
podíly, uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy, 
smlouvy o sdružení, smlouvy příkazní či mandátní, smlouvy nájemní, podnájemní či 
leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat 
nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci 
oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitele jakýmikoli ručitelskými závazky.

Tato plná moc nahrazuje jakoukoli plnou moc dříve udělenou Zmocněnci Zmocnitelem ohledně 
výše uvedeného předmětu plné moci.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne'*’'1 / /C/2016.

předseda představenstva 
ICZ a.s.

Zmocnění přijímám y plném rozsahu.
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PROHLÁŠENÍ o pravosti podpisu - c
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