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Smlouva o dílo 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen 

„Smlouva“) 

Smluvní strany 
 

Tým DG plus spol. s r.o. 
jejímž jménem jedná: RNDr. Jaroslav Janda – jednatel společnosti 

se sídlem:  Praha 4 Podolí, Na Zlatnici 17/356, 147 00 

IČ:   25214080 

DIČ:   CZ 25214080 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 822465 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  542 060 257/0100 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

a 

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

se sídlem: Benešov, Máchova 400, PSČ 256 01 

zastoupená:  Ing. Pavlem Pavlíkem, předsedou představenstva 

                     Ing. Jiřím Švadlenou, člen představenstva 

IČ:        272 53236 

DIČ:     CZ 272 53236 

bankovní spojení PPF banka a.s. 

číslo účtu včetně kódu banky: 2014310033/6000 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9996 

 (dále jen „Objednatel“) 

Čl. I.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele a předat Objednateli 

dílo (dále jen „Dílo“), spočívající ve zpracování, roztřídění, analýze a vyhodnocení dat 

(K dávky vykázané zdravotní péče všech zdravotnických zařízení poskytujících akutní 

lůžkovou péči za rok 2015, 2016 a 1.čtvrtletí 2017), poskytnutých Objednatelem. Podrobná 

specifikace předmětu Díla, včetně struktury předávaných dat a struktury parametrů 

hotového Díla, je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Čl. II. 

Doba a místo plnění, způsob a podmínky předání Díla. 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo řádně a včas ve lhůtě dohodnuté mezi 

smluvními stranami.  
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2. Místem plnění, tj. předání Díla je Krajský úřad Středočeského kraje. 

3. Řádně provedené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli tímto způsobem a za těchto 

podmínek: 

a) Dílo bude předáno nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy a předání dohodnutých 

dat v požadované struktuře ze strany Objednatele (Specifikace Díla a harmonogram 

předání Díla je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy), 

b) Dílo bude předáno na CD/DVD nosiči pověřené osobě Objednatele a o předání bude 

vyhotoven předávací protokol.  

c) Dílo bude Zhotovitelem prezentováno Objednateli v rámci pracovního setkání, které 

zorganizuje Objednatel.  

4.  Předání a převzetí Díla bude potvrzeno pověřenými osobami smluvních stran 

v předávacím protokolu, Akceptace  Díla proběhne až následně po jeho prověření 

Objednatelem ve lhůtě 7 dnů.  

5. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli jakékoli prodlení s plněním dle této Smlouvy. 

V případě, že prodlení je způsobeno: 

a) okolností vylučující odpovědnost, nebo 

b) jakýmkoliv jednáním, opomenutím nebo prodlením zejména při předání dat, předání 

vadných dat ze strany Objednatele ve vztazích k jeho závazkům podle této Smlouvy,  

 

bude termín plnění Díla prodloužen o dobu dohodnutou smluvními stranami, přičemž tato 

doba nesmí být kratší než doba prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

 

Čl. III. 

Cena plnění. 

1. Objednatel se zavazuje za včasně a řádně provedené, předané a akceptované Dílo zaplatit 

Zhotoviteli cenu plnění v dohodnuté výši a lhůtách splatnosti. 

2. Celková cena Díla, provedeného podle čl. I a II je stanovena dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 

100 000,- Kč (slovy jednosto tisíc Kč) bez daně z přidané hodnoty. 

3. K ceně, uvedené v tomto článku bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve 

výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

Čl. IV. 

Fakturační a platební podmínky. 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada celkové ceny Díla bude uhrazena Objednatelem na 

základě faktury, vystavené na základě předání a převzetí díla a následné akceptace Díla ze 

strany Objednatele  v souladu s čl. II. odst. 3 této Smlouvy. 
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2. Objednatel obdrží vždy originál faktury s jednou kopií.  Nedílnou součásti faktury bude 

předávací protokol dle čl. II odst. 3 písm. b) a akceptační protokol dle čl. II odst. 3 písm. c) 

této Smlouvy. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 30 dnů od data doručení 

faktury do sídla Objednatele. 

4.  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo má jiné vady v obsahu podle Smlouvy. Ve 

vrácené faktuře musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle 

povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30 denní lhůta běží znovu ode dne doručení 

opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

Čl. V. 

Ochrana informací, údajů a dat 

1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje 

týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění 

související. Veškeré takové skutečnosti jsou považovány za zákonem chráněné obchodní 

tajemství podle § 17 Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel, jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran, 

informace o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. Poskytnuté informace 

v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení obchodního tajemství. 

3. S odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, se Zhotovitel dále zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na 

realizaci jeho závazků z této Smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech, údajích a datech, o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch, 

které Objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku 

se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i další vědomosti pro vlastní 

prospěch Zhotovitele, prospěch třetích osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i 

v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými. 

4. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu. 

5. Za porušení závazku uvedeného v odstavci 3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Ujednáním 

o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

6. Po akceptaci Díla může Objednatel žádat od druhé smluvní strany vrácení všech 

poskytnutých materiálů potřebných k realizaci Díla, jestliže tyto materiály obsahují 

důvěrné informace. Zhotovitel je povinen požadované materiály včetně případných kopií 

bez zbytečného odkladu vydat. 
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Čl. VI. 

Odpovědnost za vady, záruka  

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, 

s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá  odborným znalostem a zkušenostem, 

nezbytným pro řádné, úplné a bezchybné provedení Díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo bez faktických a právních vad, zcela objektivním, 

nestranným a profesionálním způsobem, neovlivněným jakýmkoliv obchodním zájmem 

svým nebo třetích osob. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že vytvořené Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, 

popřípadě obvyklému účelu a prohlašuje, že v záruční době 6 měsíců od akceptace díla 

odstraní reklamované vady. 

4. Objednatel je povinen písemně reklamovat vady do konce záruční doby. Taková 

reklamace je považována za včasnou.   

Čl. VII. 

Autorská práva, licence 

 

1. Objednatel poskytne pro zpracování a vytvoření Díla Zhotoviteli data ze souboru vykázané 

zdravotní péče. Tato databáze, kterou pořídil objednatel, podléhá ochraně ve smyslu zák. č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn 

žádné z těchto dat použít jinak než pro vytvoření smluveného díla. Zhotovitel není 

oprávněn výsledné dílo poskytnout komukoliv jinému než Objednateli.  

2. Provedením analýzy a získáním komparativních údajů dle specifikace Díla vznikne nové 

autorské dílo, které bylo vytvořeno na objednávku, proto platí, že Zhotovitel poskytl 

licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli oprávnění k užití Díla (licenci) 

následujícím způsobem: 

a) ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném a Objednatel není povinen licenci 

využít. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní, časově neomezenou licenci a 

Zhotovitel není oprávněn Dílo dále  poskytovat a užívat 

b) územní ani množstevní rozsah licence není omezen, Zhotovitel poskytuje licenci 

k rozmnožování Díla a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin 

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření této 

smlouvy, ani v plnění z ní, zejména, že je oprávněn k udělení výhradní licence k užití 

Díla vytvořeného na základě této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje získat a vypořádat všechna potřebná práva, zejména podle 

autorského zákona. 

6. Licence je Zhotovitelem poskytnuta dnem následujícím po úplném zaplacení ceny Díla. 
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Čl. VIII.  

Náhrada škody 

Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně v souvislosti 

s plněním dle této Smlouvy, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo uzpůsobeno 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc).  

 

1. 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. 

Čl. IX.  

Sankční ujednání. 

1. V případě prodlení Zhotovitele s realizací Díla v termínu stanoveném touto Smlouvou, je 

Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 

z celkové ceny Díla dle Čl. III Smlouvy, a to za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen 

tuto částku uhradit. V případě zpoždění termínu splnění Díla  o více než 5 kalendářních 

dnů je smlouva porušena podstatným způsobem.  

2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury může Zhotovitel vyúčtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení a 

Objednatel je povinen tuto sankci uhradit. 

3. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

náhradu vzniklé škody. 

Článek X.  

Závěrečná ustanovení. 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a uzavírá se na dobu 

určitou, do splnění předmětu smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé v průběhu plnění Smlouvy, 

nedojde-li do 30-ti dnů k dohodě smluvních stran smírnou cestou, budou na návrh 

kterékoliv smluvní strany dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České 

republice 

3. Odstoupit od Smlouvy lze pouze v případě, že došlo k podstatnému porušení smluvní 

povinnosti jednou ze smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy bude předcházet písemné 

vyrozumění se specifikací nesplněných závazků druhou smluvní stranou s upozorněním 

na možnost odstoupení. Neodstraní-li druhá smluvní strana v určeném termínu vadu 

v plnění nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude Smlouva ukončena ke dni 

doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy příslušné smluvní straně. 

4. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména porušení závazků uvedených 

v článku II. 
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5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené ve Smlouvě  se řídí 

platnou právní úpravou. 

6. 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. 

7. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze činit pouze na základě písemné dohody smluvních 

stran ve formě datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných 

dodatků Smlouvy. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech shodných vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 

dvě a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy 

Příloha č. 1 – Specifikace Díla a harmonogram předání Díla 

 

Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 

jednotlivých ustanovení stvrzují svým podpisem.  

10. V Benešově dne ……………………………  V Praze dne ……………………………… 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Tým DG plus spol. s r.o. 

nemocnice Středočeského kraje 

 

 

………………………………….   ………………………………….. 

Ing. Pavel Pavlík      RNDr. Jaroslav Janda 

předseda představenstva      jednatel 

 

 

………………………………… 

Ing. Jiří Švadlena 

člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
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Specifikace Díla a harmonogram předání Díla 

Vstupní data: 

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli data souboru vykázané zdravotní péče týkající se akutní 

lůžkovou péči za rok 2016  - původní K dávky, tj. bez duplicit a oprav – (dále jen 

„vstupní data“) - tjde o doklady 02,03,06 z dávek 90 a 97 za měsíce 10,11,12 roku 2015, 

měsíce 1-12 roku 2016, měsíce 1,2 roku 2017 ve formátu datového rozhraní VZP ČR 

2. za kvalitu a úplnost vstupních dat odpovídá Objednatel 

3. Objednatel předá vstupní data na CD/DVD nosiči pověřené osobě Zhotovitele.  

4. Na CD/DVD nosiči bude pro každou nemocnici vytvořen adresář a v něm budou uloženy 

vstupní data příslušné k dané nemocnici. Názvy adresářů nemocnic budou použity 

k jejich identifikaci v prezentační dokumentaci 

5. O předání bude vyhotoven předávací protokol. 

6. Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů od předání dat potvrdit validitu předaných 

dat, s tím, že data jsou věcně správná, čitelná a lze je použít pro zhotovení Díla. Pokud do 

tohoto termínu validitu dat nepotvrdí nebo nepožádá o opravu, změnu či doplnění 

předaných dat, má se za to, že data byla validní a plně odpovídající požadavkům pro 

zhotovení Díla. 

Výstup: 
Zhotovitel ze vstupních dat provede analýzu s cílem získat sadu komparativních údajů, které 

podpoří formulování smluvní politiky Objednatele. Komparativní údaje se musí týkat jak 

klinické tak i nákladové struktury zdravotní péče. Výstupem musí být i srovnání produkce 

jednotlivých zdravotnických zařízení. 

 

Zhotovitel je povinen dodat výše uvedenou analýzu v následující struktuře a rozsahu: 

1. Počet případů hospitalizací 

2. Zastoupení případů dle míry komplikací 

3. Zastoupení případů dle typu ukončení hospitalizací 

4. Průměrná délka pobytu na operačním sále (SAL) v minutách, 

5. Průměrná doba hospitalizace na intenzivním lůžku (JIP) ve dnech 

6. Průměrná doba hospitalizace na standardním lůžku (ODD) ve dnech 

7. Průměrný počet bodů za provedené ambulantní výkony (AMB 

8. Průměrný počet bodů za komplement laboratoře (LAB) 

9. Průměrný počet bodů za komplement zobrazovací metody (RDG) 

10. Průměrné náklady zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP) v Kč 

11. Průměrné náklady zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) v Kč 
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12. Průměrný věk pacientů 

13. Průměrná složitost případů (case mix) 

14. Procento zastoupení případů bez komplikací 

15. Procento zastoupení případů s významnou komplikací 

16. Procento překladů do jiné nemocnice 

17. Procento úmrtí v nemocnici 

Výše uvedené ukazatele je Zhotovitel povinen dodat pro každou nemocnici v členění: 

po jednotlivých základních DRG (viz platná metodika IR DRG 1.2) 

Zhotovitel je dále povinen vytvořit z výstupních dat prezentaci zpracovaných hodnocení 

jednotlivých nemocnic a to formou HTML aplikace.  

Zhotovitel je dále povinen vytvořit nad provedenými klinicko-ekonomickými profily 

benchmark skupin nemocnic podle typu A, B a za celou ČR. 

Zhotovitel je dále povinen vytvořit pro každou bDRG sestavy PER CASE pro hodnocení 

kvality vykazování poskytnuté zdravotní péče 

Předání Díla 
1. V první fázi bude Objednateli předáno v jeho sídle (do 30-ti kalendářních dnů ode dne 

předání vstupních dat) Dílo na CD/DVD nosiči pověřené osobě Objednatele a o předání 

dat bude vyhotoven předávací protokol. 

2. Prezentaci provede Zhotovitel v čase a místě stanoveném Objednavatelem na území 

České republiky. 

3. Objednatel je povinen stanovit dobu prezentace podle předchozího bodu nejpozději do 14 

kalendářních dnů od předání Díla a podepsání předávacího protokolu. Pokud by byla tato 

lhůta ze strany Objednatele promeškána, má se za to, že objednatel akceptuje Dílo 

v celém rozsahu. 

4. Akceptace Díla bude provedena akceptačním protokolem . Tento protokol bude 

podkladem pro vystavení faktury za zhotovení Díla podle této Smlouvy. 


