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Nížeuvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Vojenská nemocnice Brno p.o.
se sídlem: Zábrdovická 3, Brno 636 00
IČ: 60555530
DIČ: CZ60555530
zastoupená: plk. MUDr. Martinem Stračárem - ředitel
bankovní spojení: 4034881/0710

na straně jedné jako lIobjednate/" 

a

DOTBERRY s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Jiráskovo náměstí 159/10, 702 00 Ostrava
24261122
CZ24261122

zastoupená: Gabrielou Sedmidubskou, jednatelem
zapsanáv Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 767769
bankovní spojení:-
na straně druhé jako "zhotovíte/" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou
oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

SMLOUVU O DíLO 
dle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku



'--

I. Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazkyv ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.

2. Tato smlouva je uzavírána na základě poptávky objednavatele ze dne 9.9.2021

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla tak, jak bylo

dílo vymezeno v zadávací dokumentaci a v této smlouvě, včetně přílohy Č. 1 této smlouvy, a objednatel se
zavazuje za dílo zaplatit cenu uvedenou v této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazujedodat:

• Analýzu typů a obsahu jednotlivých dokumentů klinické dokumentace NIS pro účely jejich sdílení
o Vstup

• Typy dokumentů určených ke sdílení uvnitř nemocnice (příjmová zpráva, závěrečná
zpráva, recepty, vystavené žádanky na vyšetření, výsledky vyšetření, souhlasy, ... )

• Typy dokumentů určených ke sdílení vně nemocnice (závěrečná zpráva, výsledky
vyšetření, souhlasy, ... )

o výstup
• Návrh formy prezentace sdílených dokumentů

• Analýzu aktuálních procesů s ohledem na vznik klinické dokumentace v NIS
o Vstup

• Kdy, ve kterém okamžiku léčebného procesu, daný dokument vzniká a kdy je určený
ke sdílení (zveřejněn pro přístup ostatních uživatelů)

• Aktuální definice přístupových práv k dokumentaci (jak je řízeno, kdo má k jakému
typu dokumentace přístup)

o výstup
• Návrh definice přístupových práv uživatelů
• Způsob získánízprávy, resp. dokumentu z NIS

• Analýzu struktury vybraných typů dokumentů v databázi NIS
o Vstup

• Zjištění formátu uložených zpráv, resp. dokumentů
• Struktura obsahu dokumentů (datum vzniku, diagnóza, text, odpovědný lékař apod.)

o výstup
• Návrh způsobu prezentace zpráv, resp. dokumentů (volný text, doc, pdř, ... )

• Analýzu možností a rozhraní pro zpřístupnění obsahu dokumentů v rámci zamýšleného integračního
prostředí
o Vstup

• výstup z analýzy dokumentů (viz předchozí)
o výstup

• Návrh rozhraní pro komunikaci s okolím
• Možnosti integrace s eMeDocS
• Možnosti integrace s využitím IHE profilů

• Analýzu aktuálního rozsahu a stavu informací pro potřeby EMR (elektronického záznamu pacienta)
o Vstup

• výstup z analýzy dokumentů (viz předchozí)
o výstup

• Zhodnocení existence rozsahu informací pro možné budoucí hodnocení stavu
elektronizace EMRAM



• Analýzu možností využití stávající infrastruktury pro potřeby zamýšleného integračního prostředí
(HW) a návrh jejího případného doplnění
o Vstup

• Analýza aktuálního HW
o výstup

• Návrh upgrade či rozšíření stávajícího HW
• Doporučená konfigurace infrastruktury

• Analýzu stávajících SW řešení používaných VNBve zdravotnických i nezdravotnických IS pro potřeby
zamýšleného integračního prostředí
o Vstup

• Seznampoužívaných IS
o výstup

• Návrh integrace a jednotlivých SW vhodných k integraci vč. Iluse case" napojení a
návrh jejich případné modernizace

3. Zhotovitel se zavazuje dílo zpracovat řádně a včas na základě vlastních zjištěných, a objednatelem
poskytnutých, informací.

4. Veškeré odchylky od specifikace díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-Ii písemně
odsouhlaseny objednatelem, nestanoví-Ii tato smlouva jinak. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění
nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou nebo tato
smlouva stanoví jinak.

5. Odpovědnými osobami pověřenými jednat jménem smluvních stran při plnění a výkladu závazků z této
smlouvy ve věcech technických jsou: - --

za objednatele:
tel:
email:

za zhotovitele:
tel:
email:

Zastupuje:
tel:
email:

III. Cena a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 745 000,- Kč bez DPH.
2. Cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na

řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, předání a veškeré náklady
související.

3. Cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšenísazby DPH.
4. Objednatel neposkytuje a zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy.
5. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
faktury objednateli, nezbytnou přílohu faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného objednatelem
v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.

7. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě
splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti ceny díla začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené
faktury objednateli.

8. Cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den
úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

9. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel bere na
vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel
do místa plnění.



IV. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je objednateli do 4 měsíců od oboustranného podpisu této

smlouvy, a to v sídle objednatele.

2. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou

smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo včas, bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu,

který bude podepsán odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran.

4. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

V. Místo plnění díla

1. Místem plnění díla je VN Brno Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do dotčených prostor ve VN

Brno.

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v počtu 1 pare v tištěné formě a lx v elektronické podobě na nosiči CO/OVO.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel je oprávněn průběh provádění díla kontrolovat. Zároveň se zhotovitel zavazuje poskytovat na

vyžádání objednatele veškeré průběžné pracovní verze díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s kterými přišel do styku při realizaci díla.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti a informace, které:
a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy;
b) byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení;
c) jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením či zanedbáním povinnosti jedné ze

smluvních stran;
d) příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, nežje sdělí poskytující smluvní strana;
e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě

zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.
3. Objednatel je povinen řádně a včas poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazkůz této smlouvy přiměřenou

součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli
potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

4. Objednatel odpovídá za správnost všech poskytnutých podkladů, jakož i za správnost poskytnutých informací.
Objednatel se zavazuje,že veškeré podklady a informace bude poskytovat zhotoviteli bez zbytečného odkladu
po jejich vyžádání, bude-li to objektivně možné.

VII. Odpovědnost z vadného plnění díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávacídokumentaci a ve specifikaci díla dle

této smlouvy. V neposlední řadě se zhotovitel zavazuje, že dílo bude splňovat požadavky stanovené právními
předpisy Českérepubliky.

2. V případě, že předané dílo vvqzuje vady, musí tyto vady objednatel reklamovat písemně u zhotovitele na
email . V reklamaci musí objednatel uvést, jak se vady projevují. Zhotovitel je pak
povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení
vady, nedohodnou-Ii se strany písemně jinak.

3. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné provedení
opravy. V ostatním se uplatní ustanovení občanského zákoníku, přičemž pokud tento dává na výběr z více
možností, právo volby má vždy objednatel.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsícůod protokolárního převzetí díla (příp. jeho poslední části)
objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval.

VIII. Smluvní pokuty a sankce
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši

0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení.



2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní

povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

IX. Další ustanovení
1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla,

zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí.
Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazkůz této smlouvy.

2. Dílo/jeho část se protokolárním předáním stává vlastnictvím objednatele, cena autorských práv je zahrnuta
v ceně díla. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas užít dílo, vyslovuje souhlas s bezplatnou
reprodukcí, modifikací, dopracováním či prováděním jakýchkoliv změn díla způsobem dle vlastního uvážení a
potřeb objednatele. Objednatel je oprávněn dílo užít, a to ke všem způsobům užití ve smyslu autorského
zákona v neomezeném časovém, množstevním i územním rozsahu. Objednatel je oprávněn k pořízení
trvalých rozmnoženin díla samostatně i ve spojení či v souboru s jinými autorskými či neautorskými díly, a to
jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě v libovolném počtu. Objednatel je neomezeně oprávněn
k rozšiřování rozmnoženin díla. Objednatel je bez nároku zhotovitele na jakoukoliv odměnu, úplatu či náhradu
škody apod. oprávněn s dílem nakládat. Objednatel má právo oprávnění dle tohoto ustanovení zcela nebo
zčásti bez dalšího poskytnout třetí osobě, a to bez jakéhokoliv omezení, ať už místního, množstevního,
časového či jiného a činit na něm změny bez omezení. K požadavku objednatele na modifikaci díla se
zhotovitel zavazuje tomuto vyhovět.

3. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

X. Závěrečné ujednání
1. Tuto smlouvu je oprávněn objednatel jednostranně ukončit písemnou výpovědí jednoho měsíce výpovědní

lhůty, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy s okamžitou účinností jednostranně odstoupit v případě, že ze strany
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností; k odstoupení od smlouvy v takovémto
případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli.

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků v listinné podobě
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Pokud by kterékoli ustanovení v této smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

5. Tuto smlouvu nelze postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Veškeré závazkové právní vztahy spojené s touto smlouvou se řídí příslušnými českými obecně závaznými

právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.



Příloha č. 1- Specifikace dodávaného díla - "VN Brno - Analýza klinických dat a procesů"
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DÓTBERRY s.r.o.
Gabriela Sedmidubská

jednatel



Příloha č.l

Specifikace dodávaného díla - II VN Brno - Analýza klinických dat a procesů"

•

•

•

•

•

•


