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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 

 

společnost: ČR-Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

IČO: 00023817  

zastoupena: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem telefon: 272 185 111 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: MARKET VISION s.r.o. 

se sídlem: Baarova 1405/ 3a, Praha 4, PSČ 140 00 

kontakty: tel: 224 255 950 

IČO a DIČ:  265 02 097, CZ 265 02 097 

zastoupena: Ing. Václavem Šojdelem, country managerem 

zapsána v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze pod C 86192 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje realizovat pravidelný měsíční monitoring nelegálních nabídek léčiv na 

předpis na internetu na webových stránkách www.doktoronline.cz, www.doktorka.cz, www.ordinace.cz, 

www.zpovednice.cz, www.emimino.cz a www.poradte.cz a vypracovávat a předávat výsledky pravidelného 

měsíčního monitoringu objednateli v souladu s níže uvedenými podmínkami (dále jen „Dílo“) a objednatel se 

zavazuje za tuto činnost zhotoviteli zaplatit níže sjednanou cenu.  

 

 

II. 

Práva a povinnosti 

 

1. Zhotovitel se zavazuje v rámci monitoringu nelegálních nabídek (inzerátů) léčiv na předpis na internetu na 

výše uvedených webových stránkách sledovat tyto parametry: název léku; skupina léčiv, do které lék spadá; 

datum zveřejnění nabídky léku; kontakt na inzerenta (email + telefon), cena za lék; velikost nabízeného 

balení/množství léku; internetový zdroj. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli výsledek monitoringu nabídek (inzerátů) léčiv na předpis na 

internetu (dále jen „Výsledek“), prostřednictvím specializované on-line aplikace dMONITOR, modul léčiva. 

Součástí předání nálezu v on-line aplikaci dMONITOR budou všechny předem vydefinované charakteristiky 

inzerátu, a to: skupina léčiv, do které lék spadá; datum zveřejnění nabídky léku; kontakt na inzerenta (email + 

telefon), cena za lék; velikost nabízeného balení/množství léku; internetový zdroj. K inzerátu bude přímo 

dodán jeho printscreen. 

 

3. Modul léčiva v aplikaci dMONITOR bude objednateli plně dostupný ode dne účinnosti této smlouvy. 

 

4. Výsledek bude zhotovitel objednateli předávat průběžně v rámci sledovaného měsíce v on-line aplikaci 

dMONITOR, kam budou mít přístup objednatelem určené osoby: 

 

Mgr. Tereza Valicová, tereza.valicova@sukl.cz 

Bc. Michal Jandera, michal.jandera@sukl.cz 

 

5. Objednatel je oprávněn k časově a územně neomezenému užití všech Výsledků dle této smlouvy a v nich 

obsažených dat, a to ke všem účelům, nezbytným k plnění povinností objednatele, uložených mu platnými 

právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn užít Výsledek ani jakoukoli jeho část či v něm obsažená data. 

Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití Výsledku, jakékoli jeho části či v něm obsažených dat, třetí 

osobě. 

 

6. V případě, že objednatel bude mít v úmyslu data obsažená ve Výsledku veřejně publikovat s uvedením jména 

zhotovitele, má objednatel povinnost takový materiál předložit zhotoviteli ke schválení. 

http://www.doktoronline.cz/
http://www.doktorka.cz/
http://www.ordinace.cz/
http://www.zpovednice.cz/
http://www.emimino.cz/
http://www.poradte.cz/
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7. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy dle nejvyšších profesních standardů, na vysoké odborné a 

kvalitativní úrovni. 

 

8. V případě, že objednateli není umožněn přístup do on-line aplikace dMonitor dle čl. II bod 2 či je objednateli 

umožněn přístup do on-line aplikace dMonitor dle čl. II bod 3, ale Výsledek nesplňuje požadavky uvedené v čl. 

II. bod 2, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelným způsobem ke zjednání nápravy. Zhotovitel je v takovém 

případě povinen zjednat nápravu do tří pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. V případě prodlení se 

zjednáním nápravy oproti lhůtě dle předchozí věty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ceny Díla dle čl. III bod 1. 

 

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, způsobené mu v důsledku porušení této smlouvy. 

 

 

III. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvně stanovenou cenu za realizaci Díla ve výši 16.000 Kč bez 

DPH/měsíc.  

 

2. Pokud dojde v průběhu realizace Díla ke změně rozsahu Díla, bude adekvátně upravena i celková cena za Dílo, 

a to v souladu s článkem V. odst. 6 této smlouvy. 

 

3. Cena bude hrazena kvartálně (tj. za období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců), a to na základě faktur 

v elektronické podobě vystavených zhotovitelem vždy až po řádném zhotovení a předání Výsledku za poslední 

měsíc v daném kvartálu. Faktura musí obsahovat zákonné náležitosti a v předmětu bude mít vždy uvedeno, za 

jaký kvartál je fakturováno. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, 

následujícího po uplynutí kvartálu, za nějž je fakturováno. 

 

4. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich vystavení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, je 

objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu se správným datem 

splatnosti.  

 

5. Zhotovitel je povinen doručit každou fakturu objednateli nejpozději do tří pracovních dnů od data jejího 

vystavení. V případě nedodržení této lhůty není objednatel v prodlení s úhradou faktury o dobu, odpovídající 

době prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli oproti lhůtě dle předchozí věty. Za každý i započatý 

den prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z 

prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, s výjimkou případu uvedeného v předchozí větě. 

 

 

IV. 

Ochrana důvěrných informací 

 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této 

smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Zhotovitel se 

také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím 

osobám, pokud tato smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými objednatelem zhotoviteli, popř. 

získanými zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této smlouvy je povinen zhotovitel nakládat 

jako s důvěrnými informacemi. 

 

2. Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

• informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění 

zhotovitelem; 

• informace, které zhotovitel získá z jiného zdroje než od objednatele, které jsou jejich poskytovatelem 

označené za veřejné. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z 

této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude zhotovitelem seznámena s 

důvěrnými informacemi v souladu s touto smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

• jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za 

účelem splnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy; 

• jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem objednatele; 

• tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným 

rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je 

Zhotovitel povinen na výzvu objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími 

osobami. V případě, že zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění 

(získání) důvěrných informací, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele. 

 

5. Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či 

jeho jménem převzal při plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy. Důvěrné 

informace uložené v elektronické podobě je zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby 

jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

 

6. Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své pracovníky, 

podílející se na provádění Díla pro objednatele. 

 

8. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto 

smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což zhotovitel bere na vědomí, resp. s tím 

souhlasí. 

 

9. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodá objednateli Výsledek plnění předmětu této smlouvy za první kalendářní měsíc 

od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy s okamžitým 

účinkem. 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.  

 

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba 

činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena druhé straně. 

 

4. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, pokud není v jejím 

znění výslovně stanoveno jinak.  

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. 

 

6. Tuto smlouvu lze na základě dohody smluvních stran měnit pouze v písemné formě. Změny v jiné než písemné 

formě se vylučují a budou považovány za neplatné. 

 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy odpovídají jejich pravé  

a svobodné vůli a že nebylo jednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 28. 11. 2017     V Praze dne 13. 11. 2017 

 

 

 

 

 

.........................................................    ............................................................ 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel     Ing. Václav Šojdel, country manager 

          za objednatele             za zhotovitele 

 


