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LICENCNI SMLOUVA c. so - 3764

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem Sokolské 581, Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové, PSC 500 05

zastoupené prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr.h.c., ieditel

IC 00179906
DIC CZOO179906
bankovni spojeni Ceské nérodni banka, (2.0. 24639511/0710

adresa elektronické poéty:
(déle jen Objednatel),

na strané jedné,

a

STAPRO s. r. o.

spoleénost zapsané v obchodnim rejsti'iku vedeném KrajskYm soudem v Hradci Krélové, oddil C vloika 148,

se sidlem PernétYnské némésti 51, Staré Mésto, Pardubice, PSC 530 02,

zastoupené Ing. Leoé Raibr, jednatel spoleénosti,

IC 13583531,
DIC CZ13583531,
bankovni spojeni CSOB Pardubice ('3. L]. 271810793/0300,

adresa elektronické poéty: stapro@stapro.cz
(déle jen Dodavatel),
na strané druhé,

déle téi Smluvni strana nebo spoleéné Smluvni strany,

v
uzaviraji mezi sebou v souladu s ustanovenimi § 2586 a nésl. zékona 0. 89/2012, obéanského zékoniku,

v platném znéni (da’le jen ObéZ), smlouvu o dilo a zérove v souladu s ustanovenimi § 2358 a nésl. ObéZ
licenéni smlouvu,

(déle jen Smlouva).

Clének I - Prohlééem’ Smluvnich stran

Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené v zéhlavi této Smlouvy (déle jen Identifikaéni Udaje)

odpovidaji aktuélnimu stavu za’pisu do obchodniho rejstiiku a zérove téi aktuélnimu stavu kaidé Smluvni

strany a zavazuji se bez zbyteéného odkladu informovat druhou Smluvni stranu o jakékoliv zméné

Identifikaéniho Lidaje, v opaéném piipadé odpovidaji za iu zpl‘lisobenou druhé Smluvni strané

neoznémenim zmény ve sjednané Ih té. Smluvni strany prohlaéuji, 2e osoby jednajici za smluvni strany
jsou osoby oprévnéné k jednéni bezjakéhokoliv omezeni daného napi. i vnitinim piedpisem Smluvni strany.

Zhotovitel prohlaéuje, ie neni ve stavu Upadku ve smyslu ustanoveni § 3 zékona ('3. 182/2006 8b., tzv.

insolvenéniho zékona, v platném znéni.

Objednatel prohlaéuje, ie mé dostateéné finanéni prostiedky nebo piislib éi finanéni pla’n dostateényIch

finanénich prostiedk na uhradu ceny za dilo a licenéni pra’va sjednané touto Smlouvou.

Smluvni strany maji zéjem uzaviit platnou Smlouvu a iédné Smluvni strané neni znéma iédné skuteénost

bréniciji uzavi'it platnou smlouvu a poskytnout sjednané plnéni.

Clének ll - Uéel smlouvy

Uéelem této Smlouvy je prévni L'Jprava poméru Smluvnich stran pii doda’vce funkéniho nemocniéniho

informaéniho systému pro stravovaci provoz u Objednatele v rozsahu a zp sobem sjednany'Im touto

Smlouvou, sjednéni vzéjemnych prév a povinnosti smluvnich stran pii implementaci a nésledném uiivéni

piedmétu dila.
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Clének Ill - PFedmét smlouvy

1. Pfedmétem této Smlouvyjsou nésledujl'ci zévazky Zhotovitele:

dodévka konfigurace a implementace SSW pro zaméstnanecké stravovénl'
rozél'fenl' systému o moinost hodnocenl' kvality stravy strévnl'ky.

instalovat ASW u Objednatele a do Objednatelem pfipraveného technologického prostfedl', provést

implementaci a uvést cely Systém do provozu za podml'nek sjednanych touto Smlouvou,

> poskytnout Objednateli oprévnénl' k vykonu préva duéevnl'ho vlastnictVI’ (déle jen Licence), a to k uil'vénl'

ASW v rozsahu sjednaném touto Smlouvou.

2. Pfedmétem této Smlouvyjsou nésledujl'ci zévazky Objednatele:

V"

> poskytnout Zhotoviteli potl‘ebnou soucinnost,

> implementovany Systém pfevzit a provést kontrolu jeho funkénosti,

> uil'vat Systém pouze sjednanYm zp sobem a za sjednanYch podml'nek,

> zaplatit Zhotoviteli v této Smlouvé sjednanou cenu za dodénl' a implementaci a za poskytnutl' licencnl'ch

prév k uil'vénl' ASW.

Clének IV - PFedmét dl'la, Licence

1. Dilem dle této Smlouvy je dodévka a implementace Systému (déle jen DI’lo). Podrobny rozsah DI’Ia a

specifikace Dila jsou uvedeny v Pfiloze c. 1 této Smlouvy a v nabl'dce c.1222_1017 ucinéné Objednateli

Zhotovitelem (déle jen Nabidka), jejl'i soucéstl' je i éést popisujl'ci System.

2. Na zékladé této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli nevyhradnl’ prévo k uiivénl’ ASW (déle jen
Licence) v rozsahu moduli] a poctu Licenci specifikovanych v P loze c. 1 této Smlouvy. Rozéifem’ rozsahu

moduli] nebo poétu Licenci moduli] je moiné vyhradné na zékladé daléiho smluvnl'ho ujednénl' Smluvnl’ch

stran.

3. Objednatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, Ze byl seznémen s ASW, s jeho funkénostl', vlastnostmi a

technickym Feéenl’m. Za vadu Dila se proto nepovaiuje nesplnénl' Uéelu, ktery Objednatel nevyml’nil v této

Smlouvé. Na dodateéné Upravy ASW bude pohliieno jako na rozéifenl’ sjednaného Dila.

4. Zhotovitel prohlaéuje, 2e ASW dle této Smlouvy je autorskym dilem ve smyslu zékona cislo 121/2000 8b.,

tzv. autorsky zékon, v platném znénl’, a 2e k tomuto ASW mé prévo él’fenl’ v souladu s citovanym zékonem,

nebot’je vykonavatelem majetkovych a autorskych prév, jakoi i oprévnénflm k uil’vénl’ a él’l’enl’ vyvojového a

databézového prostfedl’ v souladu s touto Smlouvou.

Clének V - Préva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram dodévky a implementace DI’Ia (déle jen Harmonogram).

Tento Harmonogram se zavazuje projednat s Objednatelem.

2. Pfi provédém’ DI'Ia postupuje Zhotovitel samostatné, avéak pr béiné konzultuje s pracovniky Objednatele
postup realizace Dila.

3. Zhotovitel je opra’vnén poiadovat na Objednateli soucinnost v rozsahu podle Pfilohy ("3. 6 Smlouvy (déle jen

Soucinnost).

4. Zhotovitel se zavazuje ve vhodm'Ich pfl’padech vyuil'vat komunikaci pFI'mo prostfednictvim vzdéleného

pFistupu do systému Objednatele (da’le jen Vzdéleny pfl'stup). Pro pfimy Vzdéleny pfistup platl' pravidla
sjednané v PI'iloze c. 8 Smlouvy.

Clének VI - Préva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli Souéinnost. Neposkytnutl' Souéinnosti je podstatnyIm

poruéem’m Smlouvy.

2. Objednatel je povinen uil'vat Dl'lo pouze v souladu s licencnl'mi podml'nkami Zhotovitele uvedeny/mi v Pfiloze

('2. 5 Smlouvy (déle jen Licenénl' podml'nky). Poruéem’ Licenénl'ch podml'nek je podstatnym poruéem’m

Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje vyuil'vat pro komunikaci se Zhotovitelem FONS portél s prévem ph’stupu véech
oprévnénych uiivatel ASW. Souca'stl' FONS portélu je sluiba HeIpDesk. Podml'nky uiitl' FONS portélu jsou

uvedeny v P loze c. 7

Clének VII - Cas plnénl’

1. Dl'lo bude dokonceno do 6 IYdm‘J od uzavfem’ této smlouvy, nejpozdéji do 23. 12. 2017. Cas plnénl' se

prodluiuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl plnit z d vod na strané Objednatele, o stejny pocet dn .
2. Objednatel je povinen informovat Odpovédné pracovnl'ky Zhotovitele o podpisu Smlouvy ze strany

Objednatele nejpozdéji druhy pracovnl' den po podpisu Smlouvy Objednatelem.
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Zhotovitel neni v prodleni s plnénim v pripadé, ie Objednatel neposkytne Soucinnost ve sjednanych

terminech. Za Soucinnost je Smluvnimi stranami povaiovéno i jakékoliv plnénI' na penéiity zévazek Smluvni

strany.

Clének VIII -MI'sto plnénI'

Mistem plnénije sidlo Objednatele uvedené v zéhlavi této Smlouvy.

V zévislosti na charakteru plnénI' pri realizaci plnénI' je Zhotovitel oprévnén provédét nékteré cinnosti i ve

svém sidle nebo kterémkoliv pracoviéti prostrednictvim Vzdéleného pristupu.

Clének IX - Cena dI’la, cena licence

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dilo dle této Smlouvy a cenu Licenci v celkové vyéi

419 260 K63 bez DPH. K takto sjednané cené bude pripoctena DPH ve vyéi stanovené prévnI'm predpisem k

datu poskytnuti zdanitelného plnéni. K datu podpisu této Smlouvy je zékonné DPH ve vyéi 21 %, cena

véetné zékonného DPH tedy cini k datu podpisu této Smlouvy 507 304,60 Kc.

Smluvni strany sjednévaji povinnost Upravy ceny Dila v souvislosti se zménami prévnich predpis , které

maji vliv na vYéi ceny, zejména zménu DPH. Zhotovitel je plétcem DPH.

DetaiInI' kalkulace ceny za plnénI' dle této Smlouvyje uvedena v Priloze c. 3

Prévo na zaplaceni ceny Dila a ceny Licence vznikne dokonéenim DI’Ia.

Zhotoviteli vznikne nérok na Uhradu ceny i éésteéného Dila a ceny licenci, pokud nebude poskytnuta

Soucinnost Objednatele k dokonceni zahéjeného Dila.

Objednatel bere na védomI', 2e teprve UplnYm zaplacenim sjednané ceny Dila a ceny licenci je oprévnénYm
uiivatelem ASW a vlastnikem Dila v plném, touto Smlouvou sjednaném rozsahu.

Dohodnou-Ii se Smluvni strany po uzavreni Smlouvy na zvy’léeni rozsahu Dila a/nebo poctu Licenci a

neujednaji d sledky pro Wéi ceny Dila a/nebo ceny Licenci, zaplatI' Objednatel cenu navy/éenou s

prihlédnutim k rozdilu v rozsahu v souladu s aktuélnim cenikem Zhotovitele k datu poskytnuti plnénI'.

Clének X - Zp sob pfedém’ DI'la

Dilo je dokonéeno predvedenim jeho funkénosti Zhotovitelem a zaékolenim obsluhy k uiivénl’ dila. O

predénl’ Dila bude sepsa’n akceptacni protokol (déle jen Akceptacni protokol) potvrzeny obéma Smluvnimi

stranami.

Objednatel souhlasi 3 mm, Ze Dilo nebo jeho cést (etapa) mI‘fIZe bYt akceptovéno s tradami, nebrénicimi

provozu. Vady a nedodélky budou evidovény v samostatném dokumentu, ktery je prilohou Akceptaéniho

protokolu. Evidence musi obsahovat popis vady/nedodélku, zodpovédné osoby za Feéeni za stranu
Objednatele a Zhotovitele a term in a zp sob Feéenl’. O odstranéni vad a nedodélk bude sepsén samostatny

protokol (déle jen Protokol o odstranéni vady).

Clének XI - Platea' podminky

Cena Dila a cena Licenci bude Objednatelem zaplacena na zékladé danového dokladu vystaveného

Zhotovitelem v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy, a to bezhotovostnim prevodem na I'Icet Zhotovitele
uvedeny na pfisluéném danovém dokladu. Splatnost sjednévaji Smluvni strany 30 dnCI ode dne vystaveni

dar'Iového dokladu.

Clének XII - Zéruka a zéruénl' podminky

Zéruka a zérucni podminkyjsou mezi Smluvnimi stranami sjednény dle Prilohy c. 9 této Smlouvy.

Clének XIII -Du§evnI’ vlastnictVI', obchodni tajemstvi, ochrana osobnl'ch L'Idaj , ochrana
autorskych prév

Zhotovitel souhlasi se zpfistupnénim nebo zverejnénim této Smlouvy, s vyjimkou listin, které obsahuji

obchodni tajemstvi Zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 504.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veékerou potfebnou soucinnost a dokumentaci pri vykonu jakékoliv

kontroly provédéné v souladu se zékonem, zejména za’konem o zadévéni vei‘each zakézek atp. Zhotovitel

poskytne Objednateli nebo jim urcené osobé veékerou potrebnou soucinnost a dokumentaci pro zpracovéni

monitorovacich zprév a hla’éeni v souvislosti s plnénI'm na verejnou zakézku. Povinnost soucinnosti se

Zhotovitel zavazuje zajistit i u vch subdodavatel pro plnéni na verejnou zakézku.

V ostatnich pripadech se Zhotovitel zavazuje zachovévat micenlivost v ci tretim osobém o informacich

ziskanych v souvislosti s plnénim verejné zakézky. Objednatel se zavazuje k povinnosti mléenlivosti o
skutecnostech nesouci znaky obchodniho tajemstvi Zhotovitele v pripadech, kdy povinnost micenlivosti neni

vyslovné prolomena ustanovenimi obecné za’vaznyIch pra’vnich predpis , a to zejména v ci soutéiitel m

Zhotovitele.
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Véechny materiély v jakékoliv formé, koncepty, know-how nebo techniky, vztahujici se k plnéni die této

smlouvy, z stévaji majetkem Zhotovitele. Zhotovitel skuteénosti, které nejsou tretim osobém béiné

dostupné, povaiuje za své obchodni tajemstvi.

Objednatel je oprévnén k netradnimu uiivéni materiéll‘], konceptl‘i, know-how nebo technik pro svou

vlastni interni potrebu, pokud neporuéi podminky uZI'véni sjednané touto Smlouvou. Objednatel nenl'

oprévnén umoinit jakékoliv daléi vyuiiti materiéll‘], koncept , know-how nebo technik bez predchoziho

pisemného souhlasu Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu dat Objednatele, nesoucich informace o osobnich Udajich

Objednatele nebo jeho klient , zékaznik atp., s nimiZ prijde Zhotovitel, jeho zaméstnanci, do styku pri
plnéni dle této Smlouvy, a to v souladu se zékonem 63. 101/2000 8b., 0 ochrané osobnich L'idajfi, v platném

znéni, tzn. zejména zabezpeéit, aby zaméstnanci Zhotovitele zachovévali mléenlivost o téchto Udajich, jakoi

i o véech bezpeénostnich opatrenich, smérujicich k ochrané téchto l’Jdajl‘J, a aby zabrénili jakémukoliv vyuiiti

(zneuZiti) téchto osobnich Lidaj jinou osobou.

Zhotovitel je oprévnén k poskytovéni ASW podle této Smlouvy ijinym osobém.

Smluvni strany se zavazuji dodriovat veékeré ujednéni tohoto élénku Smlouvy i po ukonéeni Liéinnosti této

Smlouvy po dobu dvou let.

Clének XIV -Odpovédnost za ékodu

Zhotovitel odpovidé za (1i na jméni, které vznikne Objednateli poruéenim povinnosti Zhotovitele sjednané

touto Smlouvou..

Zhotovitel neodpovidé za ékody Objednatele zp sobené chybami souvisejicimi s pouiivénim jinych

programfi v informaénim systému éi technologii, které Zhotovitel sém nezpracoval ani nedodal.

Zhotovitel se odpovédnosti zprosti zcela nebo zéésti, prokéZe—li se, 29 se na vzniku ékody podilel nesprévny

c':i nekvalifikovany zésah pracovnik Objednatele éi jiné osoby (nesprévny, éi nekvalifikovany zésah je

jakYkoliv zésah v rozporu se sjednanYm zpfisobem uiiti danym zaékolenim, manuélem nebo priruékami).

Zhotovitel neodpovidé za ékodu v pripadé nesplnéni predpoklad pro kvalifikované ovlédéni ASW obsluhou

Objednatele.

Clének XV - Doba trvénl' Smlouvy

Smlouva navé platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami, éinnosti nabude dnem jejiho

uvefejnéni ve smyslu zékona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, v platném znéni.
Smlouva o dilo je uzavfena na dobu jejiho plnéni a trvéni zévasI z odpovédnosti. Licenéni smlouva je

uzavfena na dobu neuréitou nejpozdéji na dobu trvéni podpory Systému Zhotovitelem.

Uéinnost Smlouvy o dilo a Licenéni smlouvy maze bylt ukonéena dohodou Smluvnich stran. Souéésti takové

dohody bude i dohoda o vypofédéni vzéjemny'Ich zévazk a pohledévek plynoucich z této Smlouvy.
Zhotovitel i Objednatel jsou oprévnéni od této Smlouvy (Smlouvy o dilo a/nebo Licenéni smlouvy) odstoupit v
pfipadé podstatného poruéeni Smlouvy druhou Smluvni stranou. Odstoupeni musi byt uéinéno pisemnou

formou, musi obsahovat dCIvody odstoupeni a musi bylt doruéeno druhé Smluvni strané.

Za podstatné poruéeni smlouvy na strané Zhotovitele se povaiuje:

b Nedodéni Dila ve sjednaném (":ase, a to ani po pisemném upozornéni Objednatele, v némi bude

stanovena néhradni priméi'ené doba k poskytnuti plnéni dle této Smlouvy.

Za podstatné poruéeni smlouvy na strané Objednatele se povaiuje zejména:

> NeposkytnutiSouéinnosti,

> Poruéeni Licenénich podminek,

> Neplnéni zévazkl‘] na penéiité plnéni v terminu jejich splatnosti, a to ani po pisemném upozornéni

Zhotovitele, v némZ bude stanovena néhradni piiméiené doba k poskytnuti plnéni dle této Smlouvy.

Odstoupenim se Smlouva ruéi od poéétku. Pro pripad odstoupeni od této Smlouvy (Smlouvy o dilo a/nebo
Licenéni smlouvy) z d vodl‘] na strané Objednatele Smluvni strany sjednévaji povinnost Objednatele

nahradit Zhotoviteli veékeré néklady, které Zhotoviteli vznikly v souvislosti sjii poskytnutym plnénim dle

Smlouvy v cené dle ceniku Zhotovitele platného v dobé provédéni Dila.

Pro pripad odstoupeni od Smlouvy Smluvni strany sjedna’vaji, ie maji za’jem na trvéni ujednéni této

Smlouvy o cené, platebnich podminkéch, duéevnim vlastnictvi, obchodnim tajemstvi, ochrané osobnich

Udaj , reéeni sport] smluvnich stran i daléich ujednéni, které vzhledem ke své povaze maji trvat i po

ukonéeni této Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji Objednateli veékeré préva plynouci z Licenénich podminek, pokud

nebude mezi Smluvnimi stranami VSIslovné sjednéno jinak.
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Clének XVI -Pracovnl'ci odpovédnl' za realizaci Smlouvy

Pracovnl'ci Smluvnich stran odpovédni za realizaci Dila a kontakty na tyto pracovnikyjsou uvedeny v Priloze

('2. 11 této Smlouvy (v textu Smlouvyjen Odpovédni pracovnici).

Clének XVII - Ustanovenl' spoleéné a zévéreéné

Rozhodné prévo. Vztahy mezi Smluvnimi stranami vyslovné neupravené touto Smlouvou se fidl’ reiimem

obéanského zékonl'ku (zékona 6. 89/2012 8b., vplatném znéni) a tzv. autorského zékona (zékon 63.

121/2000 8b., v platném znénl').

Uplné dohoda. Tato Smlouva, véetné jejich déle uvedeny/ch priloh a listin, na které se Smlouva vyslovné
odkazuje, pfedstavuje l'Jplnou dohodu mezi Smluvnimi stranami a nahrazuje a ruél' veékeré drivéjéi dohody

Smluvnl'ch stran, pisemné i Ustnl'. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostl' originélu,

z nichi po jednom obdril’ po podpisu Smlouvy kaidé Smluvnl' strana. Smlouva obsahuje dva oddélitelné

prévnl’ L'ikony. Pokud je v textu Smlouvy uvedeno jednotné (:I'slo Smlouva, maji se na mysli, ai na v9jimky v

textu Smlouvy vyislovné uvedené, jak Smlouva o dI’lo, tak Licenéni smlouva.

Souéésti této Smlouvy, bez ohledu na skuteénost, zda jsou ke smlouvé pevné pi'ipojeny éi nikoliv, jsou

Prilohy 6. 1 a2 ('3. 11. Pro pi'l'pad rozporu nékterého ujednénl' obsaieného zérover'i ve Smlouvé i v Priloze,

Smluvnl' strany sjednévajl' prednost ujednéni obsaieného ve Smlouvé.

UkéZe-Ii se nékteré z ujednéni Smlouvy v rozporu s poiadavky Objednatele jako Zadavatele uvedené v

zadévaci dokumentaci nebo nékteré poZadavky Objednatele plynouci z této zadévaci dokumentace nejsou

ve Smlouvé slovné uvedeny, pak plati, 2e Zhotovitel se zavazuje dodat plnéni dle poiadavk Objednatele
uvedenych v zadévaci dokumentaci.

Zména Smlouvy. Tato Smlouva ml‘JZe bS/t ménéna pouze formou pisemnych dodatk podepsanych

oprévnénYmi zéstupci Smluvnich stran.

Salvatorni klauzule. Pokud bude jakékoliv ujednéni této Smlouvy shledéno jako neplatné, nezékonné nebo

nevynutitelné, platnost a vynutitelnost sajicich ujednéni tim nebude dotéena. Smluvni strany se v

takovém pfl’padé zavazujr’ prijmout ujednéni, které je v souladu s prévnimi pfedpisy a které co nejvice

odpovidé obsahu a Uéelu p vodniho ujednénl’. Zédné ze Smluvnl’ch stran nebude pfijetl’ takovéhoto nového

ustanovenl’ podmi ovat poskytnutim jakékoli vyhody 6i zvléétnl’ho plnéni v jeji prospéch.

Postoupeni prév ze smlouvy. Zédné Smluvni strana nenl’ oprévnéna postoupit ani zatI’Zit prévo nebo

zévazek nebo pohledévku vyplyvajl’ci z této Smlouvy nebo Zédnou jejich éést bez pfedchoziho pisemného

souhlasu druhé Smluvm’ strany.
Doruéovéni pisemnostl’ - Smluvni strany se dohodly, 2e doruéeno je i v pfl’padé, 2e pisemnost je zasléna na

adresu sidla Smluvni strany zapsanou v den odesléni zésilky v pfisluéném obchodm’m rejstFI'ku, pokud si

adresét zésilky tuto nevyzvedl, ac": byl o uloieni zésilky poétovnl’m pfepravcem fédné uvédomen, a to

desétym dnem od prvnl'ho doruéeni. Smluvnl’ strany se dohodly, e doruéeno je i v pripadé, 2e pisemnost je

zasléna na adresu elektronické poéty pro doruéovéni spoleénosti uvedenou v zéhlavi Smlouvy, bez ohledu
na skuteénost, zda se adresét s obsahem sdéleni seznémil, nebot’ odeslénim na uvedenou adresu se
pisemnost dostala do sféry adreséta, ktery se 5 jejim obsahem mohl seznémit.

Rozhodova’ni sport]. Veékeré spory z této Smlouvy se Smluvni strany zavazujl' Feéit smirem a teprve pokud

se spor nepodah’ smirem vyieéit, bude spor rozhodovat obecny soud strany ialované.

Smluvni strany timto prohlaéuji a stvrzuji podpisy osob oprévnény'Ich k jednéni Smluvnich stran, 2e si

Smlouvu a jejl' pfilohy, jakoi i veékeré listiny, na néi je (":inén odkaz, Fédné pfeéetly, je jim zném VSIznam

jednotlich ujednéni a poi této Smlouvy a jejich pfiloh a listin, na néi odkazuji, 2e tuto Smlouvu uzavirajl'

na zékladé své pravé a svobodné vale a déle prohlaéuji, ie jim k datu podpisu této Smlouvy nejsou znémé

iédné skuteénosti, které by jim mohly brénit v plném’ zévazkt‘] dle této Smlouvy, tuto Smlouvu uéinit

neplatnou nebo nellléinnou. Na d kaz toho pfipojuji niie své podpisy.

Seznam pfl’loh této smlouvy:

O<

O<

,0‘

,0‘

,0‘

,0‘

,0‘

p<

,0‘

,0‘

p< 1
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Rozsah Dila, Specifikace Dila

Seznam poskytnutého ASW

Cena
Specifikace technologického prostiedi nezbytného pro provoz dI'Ia

Licenéni podml'nky

Poiadavky na souéinnost Objednatele

Podml'nky a pravidla pro pouiivénl' FONS portélu a sluiby HeIpDesk

Pravidla pro vzdéleny pristup

Zéruka a za’ruéni podml'nky

. 10 Pravidla pro odstrar'iovéni za’vad a postup ohlaéova’ni za’vad v dobé implementace

. 11 Odpovédni pracovnici
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V Pardubicich dne 15. 11.2017 V Hradci Krélové dne 27. 11.2017

ih'gI'L'éS'g'Ezéib'r'
"""""""""""

prof. Mub \‘ilééié i? éiiéké éélfHim.
Jednatel spoleénosti feditel nemocnice

Smlouva o dI’Io strana 6 Fakultm’ nemocnice Hradec Kra’lové

STAPRO s. r. o. | PemétS/nské ném. 51 1530 02 Pardubice | www.stapro.cz
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E. 1 Rozsah DI’la, specifikace Dl'la

Rozsah dila z pohledu jednotlich krok

Dodévka aplikaénl'ho programového vybavenl'.

Poskytnutl' uiivatelskych prév k dodanému aplikaénl'mu programovému vybavenl'.

Instalace dodaného programového vybavenl' do technologického prostredl' pripraveného Objednatelem.

Implementace dodaného programového vybavenl'.

Zaékolem’ uiivatelt‘] dodaného programového vybavenl'.
Podpora nébéhu provozu dodaného programového vybavenl'.

Rozsah dila z pohledu implementovanYch pracoviét’ a odbornosti

1.1. Reéem’ poiadavki’l na systém vy'deje stravy
Stévajl'ci vildejnl' terminély budou nahrazeny nomi typy terminél CMT4_PRO s modulem POE do CMT.

Predpoklédéme, ie vildejnl’ displeje (él'slovky) se pouiijl' ze stévajl'cich terminéll‘]. Mechanické doplr'1ky - driéky

pro displeje nebo terminély - se doplnl' ai na zékladé konkrétnl'ho poiadavku (analyzy).

Uvedené terminély komunikujl' primo po ethernetové sbérnici, nikoliv pres koncentrétor a sbérnici 485 (stévajl'ci

stav). Tomu musr’ odpovr’dat kabeléi, kterou zajistl' zékaznl'k. Ke kaidému vydejnl'mu mistu privede prI'pojku

LAN.
Déle je treba poél'tat s L'Jpravou dejnI' aplikace, stévajl'ci komunikaénl' rozhranl’ nenl' moiné u nové technologie

pouil't. Musr’ bylt napséna nova’ aplikace.

Zékaznl’k v poiadavku neuvédl’ poiadavek na vyménu informaénl'ch, objednévkovych terminél . Doporuéujeme

vyménit i tento HW, aby véechny periferie byly pfipojeny pres LAN a nebylo nutné pouil’vat datovy koncentrétor

a starou aplikaci pro tato zarl’zenl’.
Bude provedena jedna analytické névétéva stravovaciho provozu za Uéelem ziskénl' informaci potfebnych

k instalaci zarl'zenl’.

Déle bude provedena analyza a vyvoj nové aplikace pro terminély CMT4_PRO. Poté bude provedena instalace

a konfigurace zafl’zenl' u zékazm’ka.

Vy'IdejnI' misto minutek na strané zékaznika bude osazeno CMT terminélem a na strané kuchare 7" tabletem pro

zobrazenl' vydévané objednévky. Kuchari by se zobrazovala informace o aktuélni objednévce i stavu deje
véech minutek viz obrézek. Pfi tomto feéeni nebude moci objednévku provédét kuchar.

Funkcionalita hodnocenl'jl'del bude umoi ovatjak (":I'selné, tak i textové hodnocenl'.

PFI’loha

E. 2 Seznam poskytnutého ASW

Seznam rozvijenfrch modul a licenci

INLSA01-850 | FONS Akord - DIET - licence |

PFI’loha

E. 3 Cena

Cena za SW 2 poloiky 2.1 (VS/ména technologie 289 260,00 1 289 260

VYdejnl'Ch mist na stravovacr’m odboru)

Cena za SW 2 poloiky 2.2 (2.2. Hodnocenl'
130 000,00 1 130 000

stravy)

Cena celkem 419 260

Cena je uvedena v Kc": a v cenéch bez DPH.
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Priloha

6.4 Specifikace technologického prostredl' nezbytného
pro provoz dl'la

Predmétem této smlouvy nenl' HW (PC, dotykovy monitor a éteéka éipovych karet pro obsluhu samostatné

hodnotl'ci aplikace). Souéésti smlouvy nejsou mechanické dopl ky (driéky pro displeje nebo terminély) by

se doplnily ai na zékladé konkrétnl’ho poiadavku a déle ani objednévkové terminély a jejich véna.

Technologie a jejich Specifikace budou pfedmétem samostatné objednévky.

Sm‘ouva 0 (Mo strana 8 Fakultm’ nemocmce Hradec Kre ove’

STAPRO s. r. o. | Pemétynské ném. 51 \ 530 02 Pardubice | www.stapr0.cz
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E. 5 Licenénl' podml'nky
Licenéni podminky obecné

1. Objednatel je opravnénym uZivatelem ASW ai L'JplnYm zaplacenl'm ceny Dila a ceny Licenci v poctu modul

a Licenci dle Prilohy c. 1.

2. Licence poskytnuté Objednateli jsou netradni a neprenosné na treti osoby, Objednatel neni v 2adném

pripadé opravnén sirit pravo uiivani ASW na treti osoby ani umoinit uZivani ASW treti osobé na svém

zarizenl'. Licence jsou casové omezeny pouze dobou podpory Zhotovitelem.
3. Objednatel neni opravnén poskytnout podlicenci tretl' osobé.

4. Opravnény zp sob uiiti ASW je dan dale manualy, uiivatelsky’lmi priruékami ASW a Popisem produktu.

5. Zhotovitel ma zajem na utajeni veskerych skutecnosti uvedenYch v manualech, uZivatelskych priruékéch a

Popisu produktu, které maji charakter obchodniho tajemstvi.

6. Objednatel se zavazuje ASW uiivat tradné pro svoji potrebu a pouze v poctu sjednany’lch Licenci.

Zavazuje se neprovadét iadné zasahy do ASW, nekopirovat pro potreby treti osoby, nesirit a neposkytovat

jej tretim osobam, nezpracovavat prostrednictvim ASW data tretich osob (s iimkou pacientt‘] a klient ).

7. Objednatel se zavazuje nezneuZit popis datové struktury ani uiivatelskou dokumentaci dodanou

Zhotovitelem, zejména nepredavat tyto treti osobé a nevyuZivat know-how datové struktury ani z

dokumentace pro dalsi svoji cinnost.

8. Je podstatny’lm poruéenim Licenénich podminek, pokud Objednatel neinformuje Zhotovitele o ohroieni nebo
poruseni Licenénich podml'nek, o nichi vi nebo musi védét, pokud svoji éinnost vykonava’ s pééi radného

hospodéfe.

9. Objednatel se zavazuje zabezpeéit instalované Dilo, instalacni media, poéitaée a poéitaéovou sit’, na kterém

je programové vybaveni instalovano, proti neoprévnénS/m zasah m nepovolanYch osob a moinosti

neoprévnéného zkopirovani a zneuiiti.

10. Zhotovitel je opravnén provadét kontrolu zarizeni, na kterych je programové vybaveni nainstalovéno,

kontrolu uZI’vanI’ tohoto ASW a zp sobu a L’irovné jeho zabezpeéeni proti neoprévnéné manipulaci. Pfi

provadéni kontroly se zavazuje postupovat tak, aby nenaruéoval béZny chod provozu Objednatele.

Licenéni model ASW
Licenéni model se skléda ze dvou zékladnich éésti — centrélni (serverové) éésti, které obsahuje Licence na
jednotlivé moduly a funkénl’ celky systému, a klientské éésti, které obsahuje licence pro jednotlivé zaFI’zenI’ (PC),

které k systému maji pristupovat. Klientska licence m ie obsahovat omezeni na vybrané moduly a funkéni

celky.

Modul, funkéni celek Prévo vyuiivani konkrétnl’ho modulu, funkcionality v ramci jedné instance

systému systému.

Licence NKSA01-850 Device CAL (typ Concurrent conections) = poéet souéasné pracujicich

zafizeni, které mohou se systémem v danou chvili vidy pracovat.

Licence omezena’ Device CAL = zafizeni ze seznamu zafizeni systému, na které m ie bylt

NKSA01-851 system jeété instalovén nad poéet licenci NKSA01-850, a které mohou se
systémem pracovat, neni-li vycerpan souéasné pracujicich zaiizeni

NKSA81-050.

Zhotovitel v ra’mci jedné dodavky ASW umoir'iuje Objednateli provozovat jednu provozni instanci, na které je

Systém rutinné vyuiivan v tzv. ostrém provozu, a to v rozsahu zakoupenych moduli] a funkénich celk . Dale je

Objednatel opravnén vyuZivat pro testovéni konfigurace a skoleni uZivatell‘] jednu pomocnou instalaci s kopii

provozni databa’ze, a to v rozsahu zakoupenych moduli] a funkcnich celkfi. Instance oznaéuje bitovou kopii

softwaru, které je vytvorena spusténim instalacniho programu softwaru, provedenim instalacniho postupu nebo

duplikovénim existujici instance.
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6. 6 Poiadavky na souéinnost Objednatele
Organizaéni aspekty realizace smlouvy
1. Objednatel se zavazuje uréit jednoho pracovnika - koordinétora, ktery odpovidé za spolupréci se

Zhotovitelem a kterému budou prednostné sdélovény skuteénosti rozhodné pro bezchybny provoz. Tento

pracovnik bude k dispozici na pracoviéti Objednatele. Jméno pracovnika je uvedeno v zévéreéné priloze této

smlouvy. Pracovnik odpovidé zejména za formulovéni poiadavk Objednatele, zodpovidéni dotaz

Zhotovitele, zprostredkovéni uzaviréni Umluv se Zhotovitelem a zajiéténi dodriovénl' téchto Umluv

Objednatelem.
Objednatel se zavazuje uréit nejméné jednoho pracovnika - sprévce, ktery odpovidé za uvedenl'

programového vybavenl' do provozu a jeho provoz na strané Objednatele a kterému budou prednostné

sdélovény skuteénosti nezbytné pro bezchybny provoz systému. Jméno pracovnika je uvedeno v zévéreéné

priloze této smlouvy.

Zaméstnanci odpovédni za spolupréci se Zhotovitelem budou k dispozici na pracoviéti Objednatele ve své

pracovni dobé a po dohodé téi mimo rémec béiné pracovni doby.

Objednatel se zavazuje k doeovéni oboustranné dohodnuty/ch a odsouhlaseny’lch postupt‘] a k vedeni

dohodnuté a schvélené dokumentace.

Objednatel se zavazuje umoZnit pracovnik m Zhotovitele pristup na véechna pracoviété, kde bude aplikaéni

programové vybaveni zavédéno, a souéasné umoinit v pripadé potreby jednéni s pracovniky, kterl' budou

uiivateli systému.
Objednatel se zavazuje poskytnout bezplatné pracovnik m Zhotovitele samostatnou uzamykatelnou,

vybavenou pracovni mistnost v areélu zadavatele, umoinl' vozidl m pracovnikl‘] Zhotovitele bezplatny vjezd

a parkovéni v areélu Objednatele a umoZnI' pracovnik m Zhotovitele pristup ke komunikaénim prostredk m

po nezbytnou dobu.

Zhotovitel se zavazuje v prostoréch Objednatele dodriovat veékeré obecné zévazné predpisy, zejména

predpisy o bezpeénosti préce a poZérni ochrany a déle predpisy a nafizeni Objednatele, s nimii bude

seznémen. Zhotovitel nese odpovédnost za pracovniky jim povéfené k provédénl’ dila.
Technologické infrastruktura

8.

10.

11.

Objednatel se zavazuje zabezpeéit ke dni stanovenému jako poéétek instalace a implementace Uplnou

pripravenost a funkénost technickych prostfedkt‘] potrebnych pro provoz programového vybaveni, které

nejsou souéésti plnénl’ (dodévky) dle této smlouvy (zejména sit’ové infrastruktura, aktivni prvky, databézové i
souborové servery, zélohovéni dat - SW i HW, poéitaéové stanice, tiskérny, operaénl’ systémy serverL": a
stanic a komunikaéni SW 3 daléi). Technické specifikace je uvedena v Pi'iloze (E. 4 a bude upfesnéna .

Objednatel se zavazuje zabezpeéit fyzické rozmisténi poéitaéovSIch stanic a tiskéren na jednotlivSIch

pracoviétich zarizeni Objednatele. Technické podminky realizace tohoto zévazku budou dohodnuty zéstupci
obou stran operativné.

Objednatel se zavazuje konzultovat se Zhotovitelem veékeré zésahy do realizovaného dila, zejména do jeho
technické éa'sti (zésah do konfigurace serverL‘], nékup novych komponent serverl‘], poéitaét‘], UPS apod.)

Objednatel se zavazuje umoinit vzdélenou sprévu informaénich technologii, monitorovém’, pristup na

internet, dét k dispozici nezbytné komunikaéni prostfedky, umoinit po predchozi domluvé fyzicky pristup ke

véem zaiizenim, které jsou umisténa na jeho pracoviétich a jichi se tyiké realizace této smlouvy.

Komunikace s externimi dodavateli a tretimi stranami

12.

13.

14.

15.

Objednatel se zavazuje v rémci realizace dila zprostredkovat jednéni a nezbytnou spolupra’ci s autory

existujicich programoch vybaveni, které chce nadéle uiivat, a to i v rémci i mimo rémec realizovaného

dila.

Objednatel se zavazuje v rémci realizace dI’Ia zprostiedkovat jednéni a nezbytnou spolupréci se zéstupci

obchodnich spoleénosti, jejichi programové vybavem’ bude dle této smlouvy komunikovat s ASW, a

zabezpeéi L'Jplnou dokumentaci nutnou pro komunikaci.

Objednatel se zavazuje zprostredkovat jednéni se zéstupci obchodnich spoleénosti, jejichi piistroje a
zaiizeni budou pripojeny v rémci realizovaného dI’Ia (Iaboratorni pfistroje, RDG pristroje atd.), a zabezpeéit

Uplnou dokumentaci pro napojenl' téchto pristrojfi on-Iine do systému.

Objednatel prostrednictvim pracovnika dIe odstavce 1 této pil’lohy predé a bude pfedévat Zhotoviteli

véechny potrebné informace a udaje, které mé Objednatel a které jsou nutné, aby Zhotovitel mohl realizovat

plnéni podle Smlouvy. Zérove se zavazuje zodpovidat dotazy Zhotovitele ve vztahu k plnéni podle

Smlouvy, a to do til’ pracovnich dnt‘] od obdrieni dotazu, nedohodnou-Ii se smluvni strany v konkrétnim

pripadé jinak. Déle Objednatel vyvine primérené Usili poskytnout Zhotoviteli véechny potrebné informace a

Udaje od treti strany — zejména od plétc zdravotni péée, UZIS, dodavatel zdravotnicch technologil',

dodavateli] jinych IS pouZI’vanych Objednatelem, které jsou nutné, aby Zhotovitel mohl realizovat plnéni

podle Smlouvy. V pripadé, ie Objednatel nebude schopen ziskat informace od tretich stran nebo nezodpovi

dotazy ve stanoveném terminu, nebude jaKyIkoliv dopad nedostatku informaci na plnéni Zhotovitele chépén
jako poruéeni Smlouvy ze strany Zhotovitele.
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16. Objednatel se zavazuje zabezpeéit, 2e fyzicky pfl'stup k server m budou mI’t pouze opravnéné osoby.

17. Objednatel se zavazuje zabezpeéit, 2e pfl'stup ke sprévcovskYm programl‘Jm budou mI't pouze opravnéné

osoby.

18. Objednatel se zavazuje zajistit zalohovanl' dat aplikaénl'ch software dle poiadavk Zhotovitele . V pfl’padé

ztraty data neexistence aktualnl'ch zéloh téchto dat neodpovr’dé Zhotovitel za jejich obnovenl'.
Ochrana L'Idaj

19. Objednatel se zavazuje zachovat pfl'snou mléenlivost o vyrobnl'ch, technologicch a technickych znalostech

(know-how) pouiivam’lch Zhotovitelem, jakoi i tyto znalosti nepouil'vat pro 06':e vlastnl' éinnosti a
nepfedavat tfetl'm osobam.

20. Objednatel je povinen doeovat ustanovenl' autorského zakona. Objednatel bere na védoml’, 2e Zhotovitel

provédl' implementaci pouze do prostfedl' legalnl'ho software (tyké se zejména operaénl'ch systém server a

stanic i dalsl'ch vyuZI'vanYCh SW). Za Objednatelem uzivany nelegalnl' software nenese Zhotovitel Zédnou

odpovédnost.

§koleni
21. Objednatel se zavazuje vyskolit své pracovnl'ky uréené k obsluze programového vybavenl' ve znalostech

obsluhy PC v prostfedl' Windows.

22. Objednatel se zavazuje uvolr'tovat své pracovnl'ky na sprévcovské skolenl' zékladni a na sprévcovska

skolenl', které souvisi s novou verzi programového vybavenl'. V pfl’padé neoéasti na spravcovskych

skolenl'ch nebere Zhotovitel zéruku za problémy vzniklé nekvalifikovanou obsluhou.
23. Objednatel se zavazuje zajistit Uéast pfislusného poétu pracovnl'kl‘.) (uiivatel ASW) na skolenl' uiivatel v

terminech, které budou operativné dohodnuty v pr béhu implementace. Objednatel souéasné bere na

védomi, 2e neUéast dohodnutého poétu vybranYch pracovnl'kl‘] na ékolenl' znamené nesplnénl' pfedpoklad

pro kvalifikované ovladénl' pfedmétu dI’Ia, zejména aplikaénl’ho programového vybavenl'. Zhotovitel v

takovémto pfl’padé negarantuje spravné a bezchybné pouil'vanl', ani nebude bezplatné poskytovat zvysenou

podporu provozu. Pfl’padné vicepréce bude nutno objednat a uhradit mimo tuto smlouvu.

24. Objednatel se zavazuje zajistit na vlastnl' néklady v souladu s harmonogramem implementaci prostorové a

organizaéni podminky pro skolenl’ svych pracovnikl‘].
Realizace
25. Objednatel se zavazuje pisemné oznémit Zhotoviteli veékeré pfekéiky, plynouci z technické 6i u2ivatelské

nepfipravenosti Objednatele, které by mohly vést k prodlem’ implementace v éi stanovene’mu

harmonogramu (plénu implementace). Objednatel pisemné oznéml' tuto skuteénost Zhotoviteli minimélné 5
kalendéfm’ch dnCI pfed terminem, jehoi se prodleva bude tykat.

26. Objednatel se zavazuje pfijmout plnénl' Zhotovitele dle této smlouvy. Pfi neéinnosti Objednatele nebo pfi

bezd vodném odml'tnutl’ pfevzetl’ ma se za to, 2e plnénl’ bylo pfedano dle ustanovenl’ této smlouvy.
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E. 7 Podml'nky a pravidla pro pouil'vénl' FONS portélu a
sluiby HelpDesk

1. Webové aplikace FONS portél slouZI' ke komunikaci Zhotovitele s uiivateli Objednatele a je pristupna

samostatné nebo jako souéést aplikaénl'ho programového vybavenl'. Objednatel se zavazuje umoinit véem

uiivateltlm pristup na internet tak, aby méli pristupny FONS portél.

2. Webové aplikace FONS portél bude zph’stupnéna Objednateli po zahéjenl' implementace dI’Ia.

3. Souééstl’ FONS portél je zejména:
a. webové sluiba HelpDesk pro zadévém’ a reéenl' workflow incident a pfipoml'nek,

Oddl’l 3.01 e-Iearning k programovému vybavenl' (e-learning nenahrazuje interaktivnl’ ékolenl'),

Oddl’l 3.02 aktualizaénl’ soubory jednotlivy'Ich komponent aplikaénl'ho programového vybavenl', él'selnl'ky

apod”

Oddl’l 3.03 zhotovitelem uréené nové verze aplikaém’ho programového vybavenl', buildy, upgrade apod.

4. Prezentaénl' vrstva FONS portélu a vloieny’Ich aplikaCI’je uréovéna Zhotovitelem a Objednatel respektuje, 2e

m ie obsahovat i L'rdaje reklamnl'ho charakteru.

5. Objednatel se zavazuje vyuZI’vat pro komunikaci se Zhotovitelem sluibu HelpDesk, ktery je souéésti FONS

portélu. Kontakty na pracovnl'ky Objednatele s prévem komunikace se Zhotovitelem prostrednictvim sluiby
HelpDesk jsou uvedeny v Pfiloze 6. 10.

6. Po dobu 06innosti této smlouvyje Objednatel oprévnén vyuiivat slqu HelpDesk pro svou internl' potrebu a
to nejen v oblasti dI'Ia dle této smlouvy, ale i pro vedenl' daléich internI'ch incidentl‘] a poiadavk Objednatele

(déle jen Internl' heIpDesk).

7. Po dobu Uéinnosti této smlouvy je sluiba Internl’ HelpDesk, jeho instalace a implementace zahrnuta v cené

dI'Ia dle této smlouvy. Po ukonéeni Uéimosti této smlouvy ml‘JZe byt slqa Internl’ HelpDesk vyuZI’véna

Objednatelem i nadéle. Podminky a cena slqy budou stanoveny ve smlouvé o servisu a podpofe.
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E. 8 Pravidla pro vzdéleny ph’stup

1. Objednatel se zavazuje umoinit technicky a organizaéné vzdéleny pfl'stup do poél'taéové sité LAN

Objednatele za l’Jéelem plnénl' éinnostl' a zévazk Zhotovitele dle této Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje umoZnit technicky a organizaéné vzéjemné propojenl' poéitaéoch sitl’ Objednatele

a Zhotovitele bezpeénYm zp sobem za L'Jéelem plnénl' éinnostl' a zévazk Zhotovitele dle této Smlouvy.

Pfimy vzdéleny pfl’stup bude dostateéné zabezpeéen s pouZitI'm standardnl'ch bezpeénostm’ch mechanism].

3. Vzdéleny pfl'stup bude zajiétén trvale p0 dobu Uéinnosti Smlouvy.
4. Objednatel umoZnI' zfl'zenl' pfl'mého vzdéleného pfl'stupu do tfl’ pracovnl'ch dn 0d uzavfenl' Smlouvy.

Zhotovitel uéinl' takové opatfenl', aby pfl'my vzdéleny pfl'stup mohli pouil'tjen uréenl' zaméstnanci.
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E. 9 Zéruka a zéruénl' podml'nky
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Dl'lo zéruku v délce 12 mésic . Zéruénl' doba poéne béiet okamiikem

pfedénl' Dila.

2. Objednatel se zavazuje bez zbyteéného odkladu oznémit Zhotoviteli véechny chyby, poruchy (":i zévady,

které v souvislosti s uZivénI’m DI’Ia vzniknou. Neuéini-Ii tak, nese odpovédnost za pfl’padné ékody

3. Zhotovitel se zavazuje v zéruénl' dobé bez zbyteéného odkladu odstranit véechny zévady a chyby
Zhotovitelem dodaného DI’Ia brénI'CI' provozu Dila, které zjistl' on sém, 6i které mu budou oznémeny

Objednatelem.

4. Rozsah sluieb servisnl' podpory a dalél'ch sluieb Zhotovitele nad rémec zéruénl'ch podml'nek sjednévé

servisnl' smlouva.

5. Zéruka se nevztahuje na vady zp sobené Objednatelem uiivénim Dl’la v rozporu s touto Smlouvou,

uZivatelsky’lmi pfiruékami, manuély, Popisem produktu, zésahem tfetl'ch osob, 2ivelnymi udélostmi, interakci

s nevhodny’lm programovSIm vybavenl'm (napf. viry), poruchou v energetické rozvodné siti nebo jejl'm

épatnSIm technickYm stavem, zésahem Objednatele nebo tFetI' osoby do programového vybavenl' nebo

instalované systémového SW, instalovénim jiného systémového SW, zésahem do topologie poéitaéové sité,

apod., pokud tyto zésahy Zhotovitel pfedem pisemné neodsouhlasi.

6. Zhotovitel neodpovidé za chyby v operaénich systémech, nad kteei pracuje programové vybavenl', které je
pfedmétem této Smlouvy. Zhotovitel zaruéuje funkénost programového vybavenl' pouze ve stévajl’cim

operaénim systému, uZivanym Objednatelem k datu uzavfenl' smlouvy. Neruél' za funkénost systému v

pfipadé nové instalace bez pfedchoziho souhlasu Zhotovitele. Posouzenl' vhodnosti jiného operaénl'ho

systému je plnénl’m nad rémec této Smlouvy.

7. Podminky poskytovénl' pozéruéni servisni péée za pfedmét DI’Ia budou specifikovény v servisnl’ smlouvé

uzavFené mezi Smluvnl'mi stranami.



>2 E STAPRO

PFI’loha

E. 10 Pravidla pro odstra ovém’ za’wad a postup ohlaéovém’
zévad v dobé implementace

Pravidla upravujl' zp sob hlééeni, zpracovém’ poiadavk a incident v pr béhu implementace a zkuéebm’ho

provozu instalovanych ééstl' dl’la, tj. v dobé pfed nabytl'm Uéinnosti smlouvy o podpofe IS (servisnl' smlouvé),

nejpozdéji véak do pfedénl' dl’la . Nésledné jsou tato pravidla specifikovéna ve smlouvé o podpofe IS (servisnl’
smlouvé) uzavfené dle pravidel stanovenSIch v Pfiloze 6. 9.

Postup hlééeni zévad

Uéastnici se dohodli, 2e zévady vzniklé v dobé implementace a v zéruénl' dobé budou hlééeny Zhotoviteli

elektronickou nebo pisemnou formou. Za tI’mto Uéelem se Objednatel zavazuje pouil'vat zéznam aplikace slqy

HelpDesk, pfl’padné pl'semnou formou. V hlééeni bude uveden pFesny popis zévady nebo postup, jaky’lm Ize

zévadu jednoznaéné navodit. P padné telefonické hlééenl' je Objednatel povinen neprodlené doplnit

elektronickym nebo pisemnym hlééenim.

Centrum podpory zékaznika — HelpDesk

HelpDesk - zékladni uréeni

1. Zhotovitel zajiét’uje fizeni a sprévu hlééeni chyb nebo zévad pomoci Centra podpory zékaznl’k , které

pouil'vé pro podporu své éinnosti softwarovy néstroj HelpDesk STAPRO (déle jen HelpDesk).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli sluiby Centra podpory zékaznikt‘] a pfl'stup do systému

HelpDesk pro tyto Uéely:
> hlééenl' chyb, Zévad, incident , probléml‘], havéril', apod.,
> poskytovénl' aktuélnl'ch informaci o stavu feéeni.

3. Pfistup ke sluzbém SW HelpDesk je poskytovén a garantovén Objednateli jako nedl'lné souéa’st této

smlouvy.

Pfedém’ hlééeni chyb a zévad
1. V pfl’padé, 2e Objednatel zjistl’ chyby v aplikaénl’m software nebo zévady na technickych prostfedcich éi

sluibéch, které jsou pfedmétem této smlouvy, je odpovédny pracovnik Objednatele povinen tuto skuteénost

nahlésit Zhotoviteli do systému HelpDesk.
2. Zhotovitel se zavazuje, ie véechny zéznamy HelpDesku (poiadavky a hlééenl’ zévad) budou Feéeny dle

zévazk garantovanych touto smlouvou.

3. Nahlééeni poiadavkt‘], chyb, zévad apod. do systému HelpDesk STAPRO je moiné nésledujicimi zpl‘Jsoby:

> internet: http://www.stapro.cz
> e-mail: hel desk sta ro.cz

> pisemné dopisem nebo pfedém’m na adresu: STAPRO s. r. o.

Usek podpory zékazm’kl‘]
PernétYnské ném. 51

530 02 Pardubice

> Zévada se povaiuje za nahlééenou okamiikem zaevidovém’ do systému aplikace HelpDesk Zhotovitele.

4. Na HelpDesk se mohou obracet pouze uréem’ pracovnl'ci

Objednatele uvedenl' v zévéreéné pfl’loze této smlouvy.

5. Kaidé zévada bude zaznamena’na v systému HelpDesk a

dle typu (dotaz, konzultace, hlééenl' chyby, hlééem’ problému, na’mét, pfipoml'nka apod.) bude pouiita

nékteré z nésledujl'cich variant feéem’:

> telefonické konzultace,

reakce — popis Feéenl' v daném zéznamu systému HelpDesk,

feéenl' vzdélenym pfl'stupem,

servisnl' zésah a oprava na misté,
pfedénl' problému k Feéenl' subdodavateli nebojiné tFetI' strané,

pfedloienl' névrhu Feéem’ (vyiaduje-Ii feéem’ problému dodateéné néklady - investice, testovém’,

vypracovém’ alternativm’ho Feéem’ éi postupu atd.).

vvvvv

Zékladni garance odezvy HelpDesku na hlééeni zévady
1. Zhotovitel se zavazuje na kaZdé doélé hlééem’ zévady reagovat Objednateli nejpozdéji nésledujl'ci pracovnl'

den. Pokud nebude zévada do této doby veéena, bude v tomto terminu odesléna e-mailové informace o

stavu Feéem’ a pfedpoklédaném terml'nu vyfeéenl'.

2. Tato garance nijak neovliv uje garanci vlastnl'ho Feéenl'jednotlivych zévad sjednané touto smlouvou.



>1 E STAPRO

Vaam vyée uvedenych pojm :

Pro stanovenl' potrebného rozsahu a dostupnosti sluiby vzhledem k typu

typu incident] a sluiba programu podpory k danému typu incidentu.

Kategorie incidentu

incidentu je zavedena kategorizace

Klasifikace incidentu

Kategorie incidentu Za'vainost incidentu PFI’klad

Havérie - preruéeni provozu Sluiba aplikaénl'ho SW jako celku -

nebo jeho kritické funkce nejsou pro -
Havérie db serveru.

VS/padek kritické éésti provozu.

uZivatele dostupné. - vypadek centrélnl'ho rozvadéée

sité.

VYZnamné zévada - vilznamné Kritické funkce ASW jsou pro - Nefunkénl' zpracovénl'

omezenl' provozu uiivatele VYZnamnéji omezeny
(dlouhé doba odeZVy), ale jsou
dostupné a pouiitelné. -

vykaznictvi v obdobl’
vykazovénl'.

vyiznamné (hromadné) chyby

ve vykézany’lch dévkéch.

Nefunkénl' zélohovénr’.

Caste naruéovénl' dennl'ho

souboru LIS a nutnostjeho

obnovovém’.

Definice programu podpory prostredk IS

Program zAKLADNi PODPORA prostFedk IS

Kategorie incidentu Prijem hlééenl’
Servisnl’ garance

Zahéjenl' reéenl' Servisnl' vyjezd
Havérie
Pferuéeni provozu

VYZnamné zévada
VS/Znamné omezeni provozu

HelpDesk — 9x5
v pracovnl’ dny: 7:00-16:00,
jinak zéznamnik.

Prijeti
nésledujici pracovnI’ den v 7:00.

Neprodlené
v rémci pracovnl' doby
tj. od 7:00 do 16:00.

vzkazu nejpozdéji

Nejpozdéji druhy nésledujicl
pracovni den nebo pri ph’jmu
hla’éeni v pracovnl' den do 10:00
nejpozdéji nésledujici pracovnl'
den

pracovni den
Nejpozdéji druhy nésledujici Nejpozdéji péty

nésledujlci pracovni den

Zahéjenl'm feéenl’ se rozuml':
1. zahéjenl' pracr’ na Iokalizaci a odstranéni zévady

2. nebo poskytnutl' prijatelného na’hradnr’ho reéenl'

3. nebo poskytnutl' nahlééené zévady k vyfeéem’ tretl' strané (napr. subdodavateli)
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E. 11 Odpovédnl' pracovnl'ci

Pracovnici odpovédni za Pizeni vztah smlouvyjsou stanoveni nésledovné

Zhotovitel

Jméno Pracovnl’ zaf‘azeni Telefon, mail

statutérnl' zéstupce s prévem

podpisu smluvnl'ch ujednénl’
Ing. Leoé Raibr

osoba oprévnéné kjednénl'
o smluvnl'ch podml'nkéch

jednatel spoleénosti

Objednatel
statutérni zéstupce s prévem

podpisu smluvnl'ch ujednénl' CSc., dr. h. c.

prof. MUDr. Vladimir paliéka,

osoba oprévnéné kjednénl'

o smluvnl'ch podminkéch:

Feditel nemocnice

Pracovnik Zhotovitele odpovédny za vlastnl' plnéni a spolupra’ci s Objednatelem je stanoven nésledovné:

Jméno

osoba odpovédné za plnénl'

smlouvy

“Pracovnl’ zafazeni |Telefon, mail

Pracovnici Objednatele odpovédni za spolupréci se Zhotovitelem jsou stanqveni na'sledovné

Jméno Pracovni zafazeni

osoba odpovédné za plném’

smlouvy — koordinétor IT

osoba odpovédné za plném’

smlouvy — odborny garant

Pracovnici Objednatele

s prévem komunikovat se
Zhotovitelem prostfednictvim

HeIpDesk


