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Medsol S.r.o.
IČO; 24201596
se Sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, Sp. Zn. C 188143
kterou Zastupuje Michal Baroš, jednatel
(dále jen „Poskytovatel“)

a

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizaceIČO: 62182137
Se Sidıexn Zh'n, Pørønıkøvø nábřeží 434, PSČ 760 01,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, oddíl Pr, vložka 1278
kterou Zastupuje IUDr. Josef Valenta, ředitel
(dále jen „Nabyvatel“)

(Poskytovatel a Nabyvatel dále též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v Souladu s ustanovením § 1746 odSt. 2
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) tuto:

smlouvu o zajištění poskytnutí licencí k softwaru

(dále jen „Smlouva“):

r

1. Uvodní prohlášení

1.1. Poskytovatel prohlašuje a ujišťuje Nabyvatele, že je Oprávněným distributorem licencí
k užívání produktů Sofiwarového řešení (dále jen „Licence“ nebo Samotné Softwarové
řešení jako „Software“) od Společnosti Physio-Control Czech Sales s.r.o., Se sídlem
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24149608 (dále jen „Physio-Control
Czech Sales“). Poskytovatel odpovídá Nabyvateli Za veškerou způsobenou škodu
v případě, že by se toto prohlášení Poskytovatele ukázalo nepravdivé.

1.2. Software je dále podrobně Specifikován v příloze č.1 této Smlouvy.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel Se touto Smlouvou zavazuje zajistit Nabyvateli Licence k Software
uvedenému v příloze č. 1 této Smlouvy od společnosti PhysiO-Control Czech Sales, a to
Způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených Vtéto Smlouvě. Nabyvatel Se Za
Licence řádně poskytnuté autorskou společností PhysiO-Control Czech Sales Zavazuje
uhradit Poskytovateli cenu ve Výši a Za podmínek stanovených V této Smlouvě (dále jen
„Cena za Licenci“).



3. Cenové a platební podmínky

3.1. Smluvní Strany Se dohodly, že Poskytovatel Zajistí pro Nabyvatele poskytnutí
následujícího množství Licencí od autorské Společnosti Physio-Control Czech Sales Za
níže Stanovenou Cenu za Licenci:

_Kód Licence Označení Licence Doba trvání Počet Cena v Kč Za Celková cena bez
Licence Licenci v ks jednu Licenci DPH

999428-000231 LIFENET Basic 12 měsíců 1 ks 89.000,- Kč 89.000; Kč
Celková cena Za Licence bez DPH 89000,- Kč

Poskytovatel prohlašuje a ujišťuje Nabyvatele, že uhrazenou Cenu Za Licenci použije Zcela
nebo Zčásti na úplnou úhradu poplatků Za Licenci k Softwaru uvedenému v této Smlouvě
autorské Společnosti Physio-Control Czech Sales a že Nabyvatel nebude mít Z důvodu užívání
Softwaru uvedeného v této Smlouvě žádné peněžité Závazky Vůči autorské společnosti
Physio-Control Czech Sales.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

K ceně bude vždy připočítána DPH v zákonné výši.
Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od data jejího doručení Nabyvateli. Poskytovatel
je oprávněn vystavit fakturu na Cenu Za Licenci až poté, co bude Licence Nabyvateli
řádně poskytnuta autorskou společností PhysiO-Control Czech Sales, tj. až poté, co
autorská Společnost Physio-Control Czech Sales písemně potvrdí Nabyvateli

3.3.1. Skutečnost, že Nabyvateli poskytla Licenci k Softwaru uvedenému vtéto
Smlouvě a současně

3.3.2. Skutečnost, že Nabyvatel nemá vůči autorské Společnosti Physio-Control
Czech Sales žádné peněžité Závazky v Souvislosti s poskytnutím Licence
k Softwaru uvedenému v této Smlouvě.

Cena za Licence obsahuje i veškeré další náklady Poskytovatele, jako například pojištění,
celní a daňové poplatky a další náklady Poskytovatelé.
Poskytovatel Se Zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti,
které jsou Stanoveny obecně Závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše
v platném znění, a Smluvními ujednáními. Na faktuře bude uvedeno také číslo Smlouvy,
bude-li je obsahovat.

V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti
Vyplývající z příslušných právních předpisů či Z této Smlouvy nebo chybí ve faktuře
některé Z náležitostí uvedené V předchozích odstavcích, je Nabyvatel oprávněn fakturu
vrátit Poskytovateli do doby její splatnosti. V takovém případě je Poskytovatel povinen
vystavit fakturu novou. Doba splatnosti opravené nebo doplněné faktury počne běžet
dnem jejího doručení Nabyvateli.

Peněžité částky Se platí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany uvedený ve
faktuře. Peněžitá částka se považuje Za Zaplacenou dnem, kdy byla připsána ve prospěch
účtu příjemce.



4. Doba a místo plnění

4.1. Poskytovatel se zavazuje Zajistit Nabyvateli poskytnutí Licence k užívání Softwaru na
období jednoho roku nejpozději do 4 týdnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to tak, že
Nabyvateli v této lhůtě doručí licenční kódy k Software nebo licenční klíče a nabývací
doklady k Software.

4.2. Místem plnění podle této Smlouvyje Sídlo Nabyvatele.

5. Licenční, Servisní a reklamační podmínky, řešení vad a záruky

5.1. Licenci k Software získává Nabyvatel Okamžikem převzetí licenčních kódů v místě
plnění dle příslušného ustanovení této Smlouvy (v případě elektronické Licence
okamžikem doručení licenčních klíčů a nabývacích dokladů na emailovou adresu osoby
objednávající Licenci k Software).

5.2. Smluvní Strany jsou Si Vědomy, že Sofiware je produkt společnosti PhySiO-Control Czech
Sales, přičemž Licence k užití Software je Nabyvateli poskytována přímo Společnosti
Physio-Control Czech Sales v souladu S podmínkami Licence Physio-Control Czech
Sales, přičemž obsah Licence není předmětem této Smlouvy. Podmínky Licence jsou
uvedeny v dokumentu Smlouva na užívání produktu LIFENET System, který je V českém
překladu přílohou č. 5 této Smlouvy.

5.3. Stejně tak veškeré servisní podmínky, reklamace, řešení vad a Záruční podmínky
Software Se řídí podmínkami Physio-Control Czech Sales a jsou uplatňovány v souladu
S licenčním podmínkami a podmínkami užití k příslušnému Software, není-li v této
Smlouvě Sjednáno jinak.

5.4. Nabyvatel je povinen užívat Software v Souladu s licenčními podmínkami (užívacími
právy) a podmínkami užití Physio-Control Czech Sales Vztahujícími Se k danému
Software.

5.5 Poskytovatel Se zavazuje poskytovat Nabyvateli technickou a Servisní podporu k Software
po dobu trvání Licence. Podmínky technické a servisní podpory jsou popsány v příloze č.2
této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Se výslovně uvádí, že odměna za poskytování
technické a servisní podpory podle přílohy č. 2 této Smlouvy je již zahrnuta v Ceně za Licenci
a Nabyvatel není povinen za poskytování technické a Servisní podpory Poskytovateli ničeho
hradit.

6. Sankční ujednání

6.1. Pro případ prodlení Nabyvatele Se zaplacením faktury je Nabyvatel povinen zaplatit
Poskytovateli úrok Z prodlení ve výši Stanovené předpisy práva občanského.

6.2. V případě zaviněného prodlení Poskytovatele Se Zajištěním poskytnutí Licence vzniká
Nabyvateli nárok na Smluvní pokutu ve Výši 0,05 % Z ceny nedodané Licence za každý
Započatý den prodlení.



6.3.

7.2.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Sankce i náhrada Způsobene' újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
písemné výzvy k Zaplacení společně s příslušným daňovým dokladem - fakturou Smluvní
Straně, která je povinná příslušnou sankcí nebo náhradu újmy Zaplatit.

Odstoupení od Sgouw

. Nabyvatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel je v prodlení S
plněním o více než 30 dnů.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Nabyvatel nezaplatí Cenu
Za Licence do 30 dnů po uplynutí doby Splatnosti.

Závěrečná ustanovení

. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tato Smlouva a práva a povinnosti Z ní vzniklé Se řídí právním řádem České republiky,
zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.
_Tato Smlouva může být doplňována nebo měněna jen formou písemných dodatků
podepsaných oběma Smluvními Stranami. Smluvní Strany vylučují možnost Změny Smlouvy v
jakékoli jiné fonně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických Zpráv.
Smluvní Strany se dohodly, že adresy pro doručování písemností jsou adresy uvedené
v záhlaví této Smlouvy.
V případě, Že některé ustanovení Smlouvy je nebo Se stane neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání této
Smlouvy. Smluvní Strany jsou povinny poskytnout Si vzájemnou Součinnost k tomu, aby
neplatné, neúčinné nebo nevykonatehıé ustanovení bylo nahrazeno takovým platným, účinným
a vykonatelným ustanovením, které v nejvyšší možne' míře Zachovává ekonomický a
hospodářský účel Zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To
Samé platí i pro případ smluvní mezery.
Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují Za důležité pro
Závaznost této Smlouvy. Zádný projev stran učinění při jednání o této Smlouvě ani projev
učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních Stran.
Nabyvatel Zajistí Zveřejnění této Smlouvy v Registru smluv v Souladu S podmínkami a
povinnostmi vyplývajícími Ze zákona č. 340/2015 Sb., o Registru Smluv, a to do 30 dnů ode
dne uzavření této Smlouvy.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech S platností originálu, přičemž jeden stejnopis
obdrží Poskytovatel a jeden Stejnopis obdrží Nabyvatel.
Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

8.9.1. Příloha č. l Specifikace Software

8.9.2. Příloha č.2 Podmínky technické a Servisní podpory

8.9.3. Příloha č. 3: Oprávněné kontaktní osoby Poskytovatele a kontaktní údaje pro
hlášení vad



8.9.4. Příloha č. 4: Oprávnění kontaktní osoby Nabyvatele

8.9.5. Příloha č. 5: Smlouva na užívání produktu LIFENET System

8.10. Smluvní Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely ze svobodné a Shodné Vůle, že se před
jejím podpisem podrobně Seznámily S celým jejím obsahem a poté ji na Znamení Souhlasu
S jejím obsahem vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 10. 7. 2018 Ve Zh'nč, dneı ..7...'.Í.1.7.Í..2.0.1§018

Zdravotnická zăeh
Złlnskíh'o

MEDSOL 81.0. (1) P0r°“ł*,
Lužná 591/4 “ 171 - Vokovice /

ˇ '5: 2"* "`^1. Ř ' : in 01596
Medsol s.r.o. ZZS Zlínského kraje, p.o.
Michal Baroš, jednatel JUDr. Josef Valenta, ředitel

josef.sykora
Obdélník

josef.sykora
Obdélník



var. BASIC
LIFENET 6.0

Příloha č. 1 - Specífikace Software

Produkt Popis Zařízení

LIFENET BASIC software obsahující
moduly LIFENET Alert, LIFENET

Archive

Licence obsahuje:
0 2x přístup do administračního rozhraní Systému LIFENET. Zde je možné prohlížet a

nastavovat přenosy, notifikačních zpráv, reportů atd. V rámci nasazení bude dle přání
nastaven přístup pro úpravu nebo jen pro náhled.

0 lx licence na klienta LIFENET Alert + IX licence LIFENET Archive.

Poznámka:

LIFENET Alert je těžký klient, který se instaluje na Samostatné PC nebo virtuální PC.
Podporované systémy jsou MS Windows 7/8/10. Doporučujeme instalovat na novou
instalaci Windows S aktualizacemi bez Zařazení do doménya přídavných programů, jako
např. antivir). Součástí dodávky není hardware.

Příloha č. 2: Podmínky technické a servisní podpory

Servisní podmínky

V této kapitole jsou detailně popsány požadavky a parametry Servisních Služeb a Služeb
podpory, které Se zavazuje poskytovat Poskytovatel.

Pro potřebyilalšího textu budou používány_násłduj_íc_í pgjmy:
j-Pojem Význam
Incident Indikovaný problém technologie, případně části IS, který není v souladu
(požadavek) s dokumentovaným Stavem akceptovaného řešení. Kategorizace incidentů je

uvedena dále v textu ____
Doba Doba nahIášení incidentu prostřednictvím smluvního kanálu (viz příloha 3 této i
nahlášení ___ Smlouvy- email, kontaktní telefon). __
Reakční i Doba potvrzení přijetí incidentu Poskytovatelem Služby na email Nabyvatele
doba a potvrzení Zahájenířešení incidentu Poskytovatelem. Reakční doba Se počítá

É _(Reakc_eQ_____ od doby nahlášení. __ 1
Ž Doba Doba vyřešení incidentu a předání Nabyvateli k ověření vyřešení. Doba \
g vyřešení potřebná na ověření vyřešení ze Strany Nabyvatele není Započítávána do Doby `
" (Vyřešení) vyřešení. Vyřešením je chápáno 1 Snížení úrovně incidentu v danémčase a tím \
ì prodloužení doby pro řešení v Souladu S nižší úrovní incidentu. Doba vyřešení

________ S__e__počítá od doby nahlášení. _ _______ _ ____ __
SLA i, Konkrétní Smluvní parametry pro poskytovam služeb v daných kategoriích

_____ __Ě servisních Služeb.
' NBD __ Následující pracovní den od d__o__by___nahlášení incidentu.



1.1 Kategorizace incidentů

V následující tabulce jsou uvedeny základrıí kategorie incidentů, ktere' jsou následně využity
m) potřeby stanovení kggorií Servisních služeb:

_ Kategorie l Popis
A l Situace, kdy IS nebo část IS není zcela funkční, neumožňuje práci uživatelů Se \

systémem a nelze používat pro podporu procesů ZZS ZK. Vztahuje Se na
případy, kdy je Systém zcela nefunkční z důvodů na straně IS nebo jeho části, na
niž jeýPoskytovateýl povinen poskytovat servisní služby;ý i ýl

B . Situace, kdy IS nebo část IS je částečně fiınkční, umožňuje částečné poskytování
služeb, po přechodnou dobu se Sníženým komfortem uživatelů, případně
provizorním Způsobem z důvodů na Straně IS nebo jeho části, na niž je l
Poskytovatel pgvinen poskytovat servisní Služby.

` C › Nedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání IS nebo jeho části, i
nicméně nej sou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem IS nebo jeho
části.

I_lìE_Q j Požadavek na služby, které nejsou chápány jako vada IS nebo jeho části. i

1.2 Kategorizace servisních služeb

V následující tabulce je uvedena kategorizace servisních služeb, Služby jsou vzestupně
kumulativní: _
Kategorie I Popis
Záruka › Jsou poskytovány služby v rámci Záruky. Záruka je sjednána tak,'že po dobu

trvání Licence bude mít Software vlastnosti a funkce odpovídající stavu při
předání Softwaru Nabyvatelì. _ _ Ň'

| Maintenance Poskytování Služeb maintenance nad rámec běžné záruky, tj. přístup
k opravným balíčkůın (poskytování aktualizací a nových verzí Softwaru),
patchům (poskytování opravných patchů nutných pro bezchybný chod

L Softwaru)_a_nutným úpravá_n_ı na základě legislativních změn apod. ý
24 hod Poskytování Služeb technické podpory nad rámec běžně Záruky, tj.

` poskytování hotline, kontaktního místa, garance reakční doby a doby
'vv'

i l ıixninx).

V následující tabulce jsou pro jednotlive' kategorie Servisních Služeb definovány Základní
-PÄamĚlTyľ ý i i Z _
Kategorie A ` B l C |
i Reakce Vyřešení b Reakce Vyřešení Reakce Vyřešení
Maintenance 2 prac. 4 prac. dny 4 prac. dny 15 prac. 15 prac. Po dohodě

iň i dny i. dnů dľłfł . .
f 24 høđ i íhød 24 hød. l 24 hød 48 hød. l 2 praø. dny P0 døhødčý

Pro kategorii REQ nej sou Stanovena SLA, konkrétní lhůty jsou předmětem dohody mezi
smluvními stranami.

Produkt LIFENET BASIC Spadá do kategorie Maintenance.



Příloha č. 3: Oprávnëné kontaktní osoby Poskytovatele a kontaktní údaje pro hlášení
vad

1. Kontaktní adresa: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 160 002.
2. O rávněne' kontaktní osoby

Jméno Ing. Robert Beneš
Rozsah oprávnění Jednání o Změnách nasazení nových funkcionalit.

Hlášení poruch
Telefon +420 720 981 949
E-mail rbenes@medsol.cz

Jméno Ondřej Šos
Rozsah oprávnění Hlášení poruch
Telefon +420 724 737 675
E-maìl osos@medsol.cz

3. Kontaktní údaje pro hlášení Vad
E-mail supportűì `m edsol.cZ
Telefon +420 235 350 229
Korespondenční adresa Lužná 591/4, 160 00 Praha



Příloha č. 4: Oprávněné kontaktní osoby Nabyvatele

1. Oprávněné kontaktní osoby Nabyvatele
Jméno Ing. Zdeněk Lorenc
Rozsah oprávnění Jednání o Změnách nasazení nových funkcionalit.

Hlášení poruch
Telefon 577056945, 724523051
E-mail zdenek.lorenc@zzszk.cz

Jméno Libor Maděra
Rozsah oprávnění Hlášení poruch
Telefon 577056937, 724371 81 8
E-mail libor.madera@Zsk.cZ



Příloha č.5

sMLouvA NA užívÄNí PRODUKTU LIFENET® sYsTEM

Tato Smlouva na užití produktu LIFENET System („Smlouva“) vstupuje v platnost od Data účinnosti
sjednaného mezi Zákazníkem a Physio-Control, Inc., společností ve Washingtonu („PhySio").

1-§LL!Ž§ĹLI.EEN.EI

1.1 Služby Physio-Control LIFENET System. S ohledem na platby Zákazníka společnosti Physio-
Control podle této Smlouvy poskytne Physio-Control Zákazníkovi přístup k systému LIFENET System,
související infrastruktuře a k jakýmkoli zakoupeným předplaceným službám (dohromady „Systém
LlFENET“). Přístup do Systému LIFENET poskytne Physio Zákazníkovi podle průběžně Zadaných a
přijatých Objednávek.

1.2 Předplatné. komponenty a software.Tato Smlouva se vztahuje na následující software:

'LIFENET Premium Subscription
'LIFENET Standard Subscription
'LIFENET Basic Subscription
'LIFENET Alert
'LIFEN ET Archive
'LIFENET Asset
'LIFENET Adapter
'LIFENET Connect
'LIFENET Consult
'LIFENET ePCR Delivery
'LIFENET Export
'LIFENET OnePush
'LIFENET PC Gateway Software

Systém LIFENET nezahrnuje vybavení. hardware nebo přístup k Internetu. Zákazník musí v případě
nutnosti Získat schválený hardware postačující k přenosu dat zoblasti Systému LIFENET. Zákazník
odpovídá za získání vybavení, software, dodávek a spojení dostačujícich pro přístup k Systému LIFENET
prostřednictvím lntemetu.

1.3 Aktualizace. Physio-Control může Zvolit k aktualizaci nebo jinak upravovat Systém LIFENET
a/nebo související komponenty a software. Physio-Control předem upozorní na jakékoli změny, které
budou mít zásadní dopad na užívání Systému LIFENET Zákazníkem. Jakékoli takové aktualizace a
změny nebudou mít v žádném Zásadním ohledu nepříznivý dopad na celkovou funkčnost Systému
LIFENET.
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1.4 Kapacita. Přístup k Systému LIFENET a předplaceným aplikacím je určen objednávkou, kterou
Zákazní zadá. Pokud jde o předplatné aplikací LIFENET Premium, LIFENET Standard nebo LIFENET
Basic Hospital „kapacitou“ se rozumi maximální přípustný počet souběžných instalaci na osobních
počítačích Zákazníka. Každé předplatné LIFENET Premium Subscription umožňuje Zákazníkovi
instalovat následující aplikace na neomezeném počtu osobních počítačů na jednom místě (tj. vyžadují se
hromadné předplatné k instalaci aplikací v nemocničnim systému na mnoha místech): LIFENET Alert,
LIFENET Archive, LIFENET Export, a LIFENET Adapter. LIFENET Premium navíc také počítá
s neomezeným počtem uživatelů LIFENET Consult. Každé předplatné LIFENET Standard umožňuje
Zákazníkovi instalovat tyto aplikace: LIFENET Alert na tři (3) osobní počítače s možnosti volby LIFENET
Archive, LIFENET Export na jeden (1) osobní počítač, a až pět (5) uživatelů LIFENET Consult. Každé
předplatné LIFENET Basic umožňuje Zákazníkovi instalovat tyto aplikace: LIFENET Alert na jeden ( 1)
osobní počítač s možnosti volby LIFENET Archive.

1.5 Implementace; Školení: Technická podpora. Zákazník má právo na dálkovou implementaci a
školení, které Souvisi se zakoupenými Předplatnými. Physio-Control souhlasí s tim, že vyvine obchodně
přiměřené úsilí, aby: (i) Zahájil implementaci všeho příslušného software nezbytného pro Zřízení
komunikace se Systémem LIFENET v souladu se společně dohodnutým rozvrhem; (ii) pečlivě provedl
implementační proces profesionálním a rutinním způsobem; (iii) poskytnout školení spoené se
Zakoupeným předplatnými; a (iv) poskytl přístup k technické podpoře.

Zákazník souhlasí s tím, že bude spolupracovat a bude nápomocný Physio-Control při
implementačním procesu.

Zákazník souhlasí s tím, že bude mít připraveno všechno vybavení, spojení a přislušenství pro
implementaci v souladu se společně dohodnutým rozvrhem.

Implementace je dokončena, když je Zákazník schopen přenášet data nebo přijímat data ze (podle
potřeby) Systému LIFENET.

1.6 Poskflnuti licence k software.

Předplatné LIFENET Premium, Předplatné LIFENET Standard and Základní předplatné LIFENET
Basic zahrnují licenci k software nezbytnému pro přijímání dat Ze Systému LIFENET (Přijímajíci
software). Physio-Control poskytuje ke každé aplikaci LIFENET Premium, LIFENET Standard a
LIFENET Basic Subscriber licenci, která je nepřenositelná, nestanoví-li tato smlouva jinak, k užívání
Přijímajicímu software v souladu s Kapacitou, jakoukoli doprovodnou dokumentací a podmínkami
stanovenými v této Smlouvě. Doba trvání licence je shodná s dobou předplatného. K Přijímajicímu
software se poskytuje licence (nejedná Se o prodej) podle podmínek této Smlouvy.

Registrovaní uživatelé (uživatelé s platným účtem LIFENET) mohou používat svůj software k přenosu
nebo přijímání 12 hlavních nebo dalších hlavních fyziologických funkcí („Data systému“) pro účely posílání
nebo přijímání signálu o srdečním Záchvatu (ST-segment elevation myocardial infarction) nebo jiném
mimořádném stavu pacienta. Registrovaní uživatelé také mohou posílat a sdílet Data systému dalším
Registrovaným uživatelům prostřednictvím Systému LIFENET.

Physio-Control zaručuje kupujícím aplikací LIFENET Alert, LIFENET Archive, LIFENET Asset,
LIFENET Adapter, LIFENET Connect, LIFENET Consult, LIFENET ePCR Delivery, LIFENET Export,
LIFENET OnePush nebo LIFENET PC Gateway Software licenci, která je nepřenosná, nestanoví-li tato
Smlouva jinak, užívat Software nebo Komponent. Software nebo Komponent se může používat pouze se
Systémem LIFENET v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Dobou trvání licence je doba
platnosti příslušného Předplatného LIFENET. Software a Komponenty jsou licencované (nikoli prodané)
podle podmínek této Smlouvy.

Zákazník nesmí:
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a. upravovat, překládat, provádět reverzní inženýring, rozebírat, rozmontovávat, vytvářet odvozená
díla jakéhokoli software poskytnutého na základě této Smlouvy, nebo kopírovat jakýkoli software
poskytnutý na základě této Smlouvy nebo průvodní dokumentace (pokud není ve Smlouvě
Zvlášť stanoveno jinak)

b. půjčovat, prodávat, distribuovat, pronajímat, poskytovat sublicence, nebo najímat jakýkoli
Software poskytnutý na Základë této Smlouvy nebo průvodní dokumentace vcelku nebo v části,
jakékoli další osobě nebo subjektu.

c. Odstranit, měnit nebo Způsobit, že se nezobrazí jakékoli oznámení o vlastnických právech
(např. autorských právech), ochranných známkách výrobků nebo služeb, které jsou obsaženy
v každém software poskytnutém na Základë této Smlouvy nebo průvodní dokumentace.

d. prodávat, převádět, postoupit nebo uzavřít vedlejší smlouvu na jakékoli své právo nebo Závazek
podle této licence nebo Smlouvy.

Ž-SIANDABDLSLUŽEB.

2.1 Dostupnost Systému. PhysiO-Control učiní obchodně přiměřené kroky, aby zajistil, že (a) Systém
LlFENET bude Zákazníkovi k dispozici 24 hodin denně, 7dní v týdnu, s výjimkou plánované údržby nebo
předem oznámených aktualizací, a (b) Kapacita, rychlost spojení a kvalita služeb budou poskytovány
prostřednictvím serverů Způsobem srovnatelným s aktuálními standardy v oblasti poskytování informací
on-Iine. Physio-Control bude Zákazníkovi poskytovat služby technické podpory v průběhu standardní
pracovní doby.

2.2 Zabezpečení. Physio-Control uplatní ochranná opatření standardní vodvětví, procedury a
systémy na ochranu soukromí a bezpečnosti Systémových dat, které přijímá, má k nim přístup, užívá a
vytváří je, nebo je poskytuje v průběhu poskytování služeb, včetně Zejména implementace různých
úrovní Zabezpečení a šifrovacích technologií.

2.3 Přesnost sítě. Physio-Control podnikne obchodně přiměřené kroky, aby Zajistila, že datové a
softwarové funkce budou správné a bez virů a dalších závad.

3-EQELAIMAKIHBAGE

3.1 Poplatky a fakturace. Zákazník Zaplatí společnosti Physio-Control předplatné stanovené
v Cenové nabídce, kterou poskytla Physio-Control. Při implementaci poskytne Physio-Control
Zákazníkovi fakturu S uvedením splatné částky a platebních podmínek. Pokud dojde k odkladu
implementace o více než šest (6) měsíců, který zavinil výhradně Zákazník, vyhrazuje si Physio-Control
právo fakturace ještě před implementací.

3.2 30-denní Záruka vrácení peněz. V případě, že Zákazník nebude se Systémem LlFENET v
jakémkolin ohledu spokojen, může Zákazník ukončit tuto Smlouvu a Zákazník bude mít nárok na vrácení
jakékoli částky, kterou podle této Smlouvy zaplatil. Aby mohl takové právo uplatnit, musí Zákazník
poskytnout společnosti Physio-Control písemné oznámení do třiceti (30) dnů od implementace
předplacených aplikaci systému LlFENET.

4-ELAINQSLAMISQNŠENI

4.1 Doba platnosti a ukončení. Smlouva Začíná platit k datu, kdy Physio-Control přijme objednávku
Zákazníka („Datum Zahájení“) a Zůstane v účinnosti po dobu předplatného na Systém LlFENET, která
uvedena v příslušné nabídce nebo Objednávce. Předplatné je aktivováno k datu implementace.

Kterákoli smluvní strana může tuto Smlouvu ukončit pro Závažně porušení druhou smluvní stranou
písemnou výpovědí druhé smluvní straně ve lhůtě třiceti (30) dnů, Za předpokladu, že takové porušení
nebude ve výpovědní lhůtě napraveno. U předplatných zdarma nebo na dobu pěti let může navíc Zákazník
tuto Smlouvu ukončit kdykoli po uplynutí jednoho roku od Data Zahájení zasláním předchozí písemně
výpovědi se lhůtou devadesáti (90) dní. V případě takového předčasného ukončení ze Strany Zákazníka
vrátí Physio-Control zbývající část předplatného, po odečtení administrativního poplatku ve výši 10%
Z takové Zbývající části. Zbývající část se určí rozdělením předplatného na počet celých kalendářních
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měsíců, které Zbývají do uplynutí platnosti.

5.1 Soulad se Zákony o Zachování mlčenlivosti. Obě smluvní strany uznávají své příslušné Závazky
podle této Smlouvy o zachování bezpečnosti a důvěrnosti individuálně identifikovatelných zdravotních
informací a souhlasí S tím, že dodrží příslušné federální a státní zákony a předpisy ohledně zdravotních
informací.

5.2 Důvěrné informace. V průběhu plnění této Smlouvy může každá smluvní strana navíc přijít do
styku nebo obdržet důvěrné a/nebo vlastnické informace druhé smluvní strany („Důvěrné informace“).
Všechny Důvěrné informace poskytnuté některou smluvní stranou podle této Smlouvy budou označeny
jako „Důvěrné“, „Vlastnické“ nebo slovy podobného významu. Všem Důvěrným informacím poskytnutým
některou smluvní stranou jakýmkoli jiným způsobem než písemně, bude předcházet ústní oznámení se
sdělením, že jde o Důvěrnou informaci, a do třiceti (30) po něm bude druhé Smluvní Straně Zaslána
písemná kopie nebo shrnutí informace s označením jako Důvěrná informace. Každá smluvní strana
souhlasí s tím, že učiní přiměřené kroky k ochraně Důvěrných informací druhé smluvní strany. včetně
jejich neposkytnutí třetím stranám, pokud tato Smlouva neumožňuje něco jiného, a použije tyto
informace pouze v Souvislosti s plněním této Smlouvy. Omezení a Závazky smluvních stran podle této
Smlouvy ohledně mlčenlivosti se nevztahují na jakoukoli část Důvěrných informací druhé smluvní strany,
která: (a) je nebo se Stane veřejně dostupnou pro přijímající smluvní stranu nikoli zaviněnim takové
přijímající smluvní Strany; nebo (b) lze náležitě prokázat, že byla Známy nebo následně vyvinuta
přijímající smluvní Stranou nezávisle na jakémkoli zpřístupnění Důvěrně informace Zpřístupňující
Smluvní Stranou; nebo (c) ji přijímající straně poskytne třetí strana, která je podle nejlepšího vědomi
přijímající strany oprávněná tyto důvěrné informace vlastnit a má právo je takto zpřístupnit.

6- ZÁBLIIS!
6.1 Záruky. PhysioéControl prohlašuje a Zaručuje, že: (a) Získala všechny souhlasy nebo schválení

FDA (Uřad pro kontrolu potravin a léčiv USA) nutné pro poskytování služeb; (b) zamýšlené funkce
Systému LIFENET Site (včetně Klientů) a Software na přenos je ověřen a jeho budouci verze budou
ověřeny prostřednictvím testování komponentů a Systému a (c) funkce Systému LIFEN ET pracuje a bude
nadále pracovat bez závažných Závad a bude fungovat v souladu se specifikacemi ve všech zásadních
ohledech.

7-QDSKQI2NĚNI

7.1 Odškodnění. Physio-Control odškodní Zákazníka a bude ho chránit před všemi požadavky,
nároky, odškodněnímI Ztrátám a výdajům, které vzniknou nebo vyplynou z jakéhokoli nároku nějaké třetí
strany vůči Zákazníkovi, který se opírá o jakékoli tvrzení, že Služby porušují nějaký patent Spojených
států, copyright, nebo ochrannou Známku, nebo porušují obchodní tajemství, nebo jakékoli jiné
vlastnické právo jakékoli osoby nebo subjektu. Povinnosti odškodnění Ze strany Physio-Control podle
této Smlouvy jsou podmíněny (i) obdržením okamžitého písemného oznámení o existenci nějakého
nároku; (ii) možností řídit podle vlastního uvážení obranu proti takovému nároku a jeho urovnání (s tím,
že bez Získání předchozího písemného souhlasu Zákazníka Physio-Control nepřistoupí k žádnému
urovnání, včetně připuštění protiprávního jednání); a (iii) plné spolupráce Ze strany Zákazníka při obraně
před jakýmkoli tvrzením.

B-Qnmnuosızusêzuflm
8.1 Služby Zdravotní péče pacienta. Pokud jde o smluvní Strany, Zákazník uznává, že Zákazník,

jednající prostřednictvím oprávněných lékařů nebo oprávněných odborníků na lékařskou péči, kteří jsou
Zaměstnání nebo jinak spojeni se Zákazníkem, bude poskytovatelem lékařské péče a dalších
Zdravotnických Služeb Pacientům, vztahujícím se k vyhodnocení, analýze a interpretaci Dat ECG a
jakýchkoli služeb Zdravotní péče poskytovaných Pacientům, které jsou založené na takovém hodnocení,
analýze a interpretaci. '
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Zdravotnických služeb, a že společnost Physio-Control nebude považována Za poskytování jakýchkolislužeb Zdravotní péče pacienta na základě poskytování Služeb podle této Smlouvy.

Zákazník uznává a souhlasí, že Physio-Control není poskytovatelem nebo dodavatelem jakýchkoli

8.3 Bezpečnost Zákazníka. Zákazník Zachová důvěrnost a zabezpečení všech hesel a dalšíchidentifikací uživatele, nezbytných pro přístup do Systému LlFENET, a odpovídá Za jakékoli následky. kterémohou vzniknout v důsledku neoprávněného zveřejnění takových hesel a identifikací uživatelů.

9- MLAHNMSLEMMA-

9.1 Vlastnická Qráva Physio-Control. Physio-Control vlastní všechna práva, vlastnické právo a podílyk Systému LlFENET a přidruženemu software, obsahu, koncepci, dokumentaci a dalším jeho prvkům a

Smlouva nestanoví jinak. Zákazník nebude vytvářet odvozená díla ze Systému LlFENET, nebude jejintegrovat do jakýchkoli dalších počítacových systémů nebo programu (pokud nejde o integrováni kopieinformací konkrétního Pacıenta, která byla stažena Ze Systému LlFENET), provádět reverzni inženýring,rozebírat Systém LlFENET nebo jakýkoli software nebo jeho jiné Části.

10.2 Vyloučení a omezení odpovědnosti. V žÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOeÁ PHYsıO-CONTROLZÁKAZNÍKOVI NEBO JAKĚMUKOLI ZDRAVOTNICKÉMU ODBORNÍKOVI NEBO JINEMU ZAMĚSTNANCI. DODAVATELI NEBOZÁSTUPCI ZA:

(A) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTOSMLOUVOU (POKUD JDE O ZÁRUKU, SMLUVNÍ VZTAH NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST, VČETNĚNEDBALOSTI. A DOKONCE l KDYŽ BYLA SPOLEČNOST PHYSIO-CONTROL UPOZORNĚNA NA TAKOVOUMOŽNOST), VČETNĚ ZEJMĚNA ZDRAVOTNICKÝCH VÝDAJŮ, ZTRÁTU PŘÍJMU NEBO ZISKŮ; NEBO
(B) ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍZ PŘERUŠENÍ NEBO NEDOSTUPNOSTI TELECOMUNIKACÍ NEBO INTERNETOV'ÝCHPROPOJENÍ SE SLUŽBOU, NEBO Z DOPADU SLUŽEB NA JAKÝKOLI SYSTÉM ZÁKAZNÍKA.

vYJMA vÝHRADNÉ PLATEB ODŠKODNĚNÍ PROVEDENÝCH NA ZÁKLADÉ ČLÁNKU 7,CELKOVÁ ODPOVÉDNOST PHYSıO-coNTROL vÚČı ZÁKAZNíKOvı ZA ŠKODY OHLEDNÉ sLUŽEBPOSKYTOVANÝCH PODLE TÉTO sMLOuvY A JINAK vZNıKLÉ NA ZÁKLADÉ TÉTO SMLOUVY BEZOHLEDU NA TO, NA JAKÉM ZÁKLADÉ JE ZÁKAZNÍK OPRAVNEN POżADOvAT ODŠKODNÉNl(vČETNĚ PORUŠENí, NEDBALOSTI NEBO JAKÉHOKOLI SMLUlHO NEBORelease5.0V2



OBČANSKOPRAVNIHO POŽADAVKU) v ZÁDNÉM PŘlPADÉ NEPŘESÁHNE NEJVÝŠE (A) DVAMıLıONY PÉT SET TıSlc DOLARŮ ($2,500,000) NEBO (B) DOLAROvOU HODNOTU LıMıTU NAJEDNU UDÁLOST POJISTNÉHO KRYTl VSEOBECNÉHO POJIŠTĚNÍ ODPOVÉDNOSTISPOLEČNOSTI PHYSIO.

cELKOvA ODPOVÉDNOST PHYSıO-CONTROL vůčı ZAKAZNíKOvı ZA SKODY Z PORUŠENÍSMLOUVY, KTERÉ vYPLÝvAJl Z JAKÉHOKOLI PŘERUŠENÍ, PŘESTÁVKY, ZASTAVENi NEBOZPOZDÉNI SLUŽEB, NEPŘESÁHNE POPLATKY sPLATNÉ PODLE TÉTO sMLOUvY ZA DOBU,BÉHEM Níž BYLY sLUŽBY PŘERUŠENÉ, PoZAsTAvENÉ, NARUSENÉ, ZASTAVENÉ NEBOZPOZDÉNÉ. KAZDA sMLUvNÍ STRANA UZNÁVA A SOUHLASl, ZE ZŘEKNUTí SE ZÁRUKY AODPOVÉDNOSTI A OMEZENl OPRAvNÉHO PROSTŘEDKU v TÉTO SMLOUVÉ JSOUPŘEDMÉTEM DOHODY - PRO ZÁKLADY TÉTO SMLOUVY, A ZE SE S NıMı POCíTALO AODRAZILY SE v URČENí KRITÉRıl, KTERÉ KAZDÁ sMLUvNí STRANA MUSí ZVÁŽIT PODLE TÉTOSMLOUVY A PŘI ROZHODNUTÍ KAŽDÉ SMLUVNI STRANY UZAVŘÍT TUTO SMLOUVU.

Některé Státy, Země nebo jurisdikce omezují rozsah nebo znemožňují omezení nebo vyloučeníZáruk, odpovědnosti, například odpovědnosti Za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení, neboOpravné prostředky nebo Odškodnění ve shora stanoveném rozsahu, nebo neumožňují, aby bylavyloučena vyplývající Záruka. V takových Státech, Zemích nebo jurisdíkcích se nemusí uplatňovatOmezení nebo vyloučení záruk, opravných prostředků, odškodného nebo odpovědnosti, tak jak jsoustanoveny shora. I když se však neuplatní v rozsahu, který Zákon Zakazuje, uplatní Se v co největšímrozsahu, jaký Zákon povoluje.

10.3 Užití Adagtéru LIFENET. Pro uživatele Adaptěru LIFENET neodpovídá Physio-Control Zaporušení jakékoli smlouvy S koncovým uživatelem Z třetí strany, kterou mohl Zákazník uzavřít, nebo jischválit prodejem a užíváním monitoru nebo systému 12-Iead, který Zákazníkovi nedodala společnostPhysio- Control. Physio-Control pouze poskytuje Adaptér LIFENET a je na odpovědnosti Zákazníka, abyZajistil schopnost vysílat údaje 12-lead data ECG Ze systému Zákazníka do Systému LIFENETprostřednictvím Adaptéru LIFENET.

11m

11.1 Oznámení. Jakékoli oznámení, které se vyžaduje nebo povoluje na základě tétoSmlouvy, bude provedeno písemně a bude pokládáno za náležitě předložené (a) pokud je doručenoosobně, při příjmu, (b) pokud je zasláno uznávanou noční poštovní službou, k datu doručeníuvedenému takovou poštovní službou, (c) pokud je posláno doporučenou poštou s doručenkou,s předplaceným poštovným, S potvrzením příjmu, k datu uvedenému na podepsané doručence.Oznámení určené společnosti Physio-Control bude zasláno do oddělení inteligentních služeb, s kopiípro Generálního poradce, PhysiO-Control, Inc.

11.2 Úplná Smlouva. Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi smluvními stranamiohledně jejího předmětu a nahrazuje všechny předchozí a stávající Smlouvy smluvních stran, at' písemnénebo ústní, které se týkají tohoto předmětu. S výjimkou paragrafu 3.1 a paragrafu 4.1 této Smouvysmluvní Strany uznávají, že předtištěná ustanovení „Prodejní podmínky“ jakékoli faktury Physio-Control,cenové nabídky Physío-Control a jakékoli kupní objednávky Zákazníka budou pokládány Za Zrušené aneúčinné. Tuto Smlouvu lze pozměnit pouze písemně, s řádným podpisem smluvních stran.

11.3 Nezávislí dodavatelé. Vztah mezi smluvními Stranami je výhradně vztahem nezávislýchsmluvních partnerů a nic v této Smlouvě není určeno ke vzniku partnerství nebo Společného podnikumezi smluvními stranami.

11.4 Postougení. Žádná ze smluvních Stran nesmí postoupit některá nebo všechna svá právanebo odpovědnost podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.Každá ze Smluvních stran bere na vědomí, že osoby a subjekty na základě Smlouvy s druhou smluvnístranou mohou na základě této Smlouvy vykonávat jménem takové smluvní Strany určité administrativníslužby.
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11.5 Ográvněnost Smluvních stran. Je výslovným záměrem smluvních stran této Smlouvy,aby žádná jiná osoba nebo subjekt než smluvní strany, včetně Zejména jakéhokoli Pacieta, je nebo budeuživatelem této Smlouvy Z třetí strany, nebo bude oprávněna podniknout cokoli, aby uplatnila jakékoliustanovení této Smlouvy vůči některé Ze smluvních stran.

11.6 Přetrvání. Jakékoli podmínky této Smlouvy, které by podle Své povahy trvaly i poukončení Smlouvy, budou nadále trvat.

11.7 Nemožnost lněni. S výjimkou jakékoli platební povinnosti podle této Smlouvy žádnásmuvní strana neodpovídá druhé smluvní straně Za jakoukoli Ztrátu nebo škodu způsobenouZpožděnim nebo neplnënim v důsledku události mimo přiměřenou kontrolu takové smluvní stany.
11.8 Oddělitelnost. Pokud některá část nebo ustanovení těchto podmínek bude některýmsoudem v příslušné jurisdikci pokládána za nezákonnou, nevymyhatelnou nebo v rozporu s příslušnýmZákonem, platnost Zbývajících částí tím nebude dotčena a všechna práva a povinnosti budou chápány aprosazovány, jakoby takové části neobsahovaly tu konkrétní část nebo ustanovení, které je pokládáno Zaneplatné.

11.9 Vypracování Smlouvy. Každá smluvní strana prohlašuje, že měla příležitost jednat aspolupracovat při vyhotovení a přípravě této Smlouvy a vůči žádné Smluvní straně nelze uplatnitZásady ohledně výkladu na základě toho, že taková Smluvní strana sama vyhotovila tuto Smlouvu.
11.10 Soulad s Drávem: Etický kodex. Smluvní strany souhlasí s tim, že v průběhu platnostitéto Smlouvy dodrží veškeré zákony, pravidla, předpisy, licenční požadavky nebo standardy, které jsounyni nebo budou následně vyhlášeny jakýmkoli místním. statnım a federálnim vládním orgánem/úřademnebo akreditačnlm/správním orgánem, ktery řídí nebo se vztahuje na príslusné povinnosti a Závazky

Zdravotnictví a pečovatelských služeb Spojených států, Generálnímu kontrolorovi Nejvyššího kontrolníhořadu USA, nebo kterýmkoli jejich Zástupcům, kopii této Smlouvy, takové výkazy, doklady a Záznamy,které jsou nezbytné pro ověření povahy a rozsahu nákladů na služby poskytované společností Physio-Control na zákadě této Smlouvy, a pokud by Physio-Control uzavřela jakékoli vedlejší smlouvy na službyposkytované podle této smlouvy, budou takové vedlejší smlouvy zahrnovat ustanovení podobná tomutoustanovení.

11.12 Žádné vyloučení. Physio-Control prohlašuje a zaručuje, že společnost a její ředitelé.úředníci a Zaměstnanci (i) nejsou vyñati, vyloučení, nebo jinak nezpůsobilí účastnit se federálnichzdravotnických programů, jak jsou definovány v 42USC§1320a-7b(f) („Federální Zdravotní programy);(ii) nebyli usvědčeni Z trestneho činu ohledně poskytování Zdravotnické péče nebo zdravotnickýchslužeb; a (iii) neprobíhá vůcı nım vyšetřování, jehož výsledkem by mohlo být vyloučení společnostiPhysio-Control Z účasti na takových programech.

11.13 Nezřeknuti se. Nečinnost jedné smluvní strany nebo nevyžadováni plněníkteréhokoli ustanovení této Smlouvy nebude mít dopad na právo takové smluvní Strany učinit takove'kroky, nebo vyžadovat takové plnění kdykoli poté. Zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo selháníohledně této Smlouvy nepředstavuje prominutí jakéhokoli následného porušení nebo selhání.
11.14 Volba práva. Práva a povinnosti společnosti Physio a Zákazníka týkající se tétoSmlouvy se řídi Zákony státu Washington, USAI bez ohledu na kolizní normy tohoto Státu. V případěRelease5.0V2



sporu nahradí druhá Smluvní strana všechny náklady a výdaje vzniklé vítězné stranë ohledněprosazování jejich práv podle této Smlouvy, včetně přiměřených nákladů na právní Zastoupení.
11.15 Podpisy. Tuto Smlouvu lze podepsat v mnoha originálních verzích, z nichž každá budepovažována Za její originál, a Z nichž všechny představují Jednu a tu samou smlouvu. Tato Smlouva jetaké platná, pokud dojde k výměně podpisů faxem nebo elektronickou poštou.
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