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Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

IČO   27085031 

se sídlem  Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 

zastoupen  MUDr. Stanistavem Holobradou, předsedou představenstva  
a 

   Mgr. Janou Zdráhalovou, místopředsedkyní představenstva 

bankovní spojení   

číslo účtu  

dále také jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  STAPRO s. r. o. 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

pod spisovou značkou C 148 

IČO   13583531 

DIČ   CZ699004728 

se sídlem  Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice 

zastoupen  Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti 

bankovní spojení   

číslo účtu   

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), konkrétně pak § 2586 a násl. ve vazbě 

na § 1746 odst. 2 a § 2631 občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Modernizace a rozvoj NIS pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s.“, která byla uveřejněna ve 

Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-010447 (dále také jako „veřejná 
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zakázka“), to vše ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Jednotlivá ustanovení této 

smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího 

řízení veřejné zakázky. 

3. Spolufinancování realizace díla se předpokládá z fondů Evropské unie prostřednictvím 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci specifického cíle 3.2 

„Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 

systémů IKT“, realizován na základě výzvy č. 28 Integrovaného regionálního operačního 

programu s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, a to na 

základě projektu připraveného objednatelem s názvem „Modernizace, rozvoj a pořízení nových 

částí IS pro Oblastní nemocnici Příbram“ s registračním číslem 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004566 (dále jen „projekt“).  

Tato smlouva nabyde účinnosti pouze za podmínky závazného schválení poskytnutí finančních 

prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu zadavatele. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). O nabytí účinnosti objednatel zhotovitele písemně uvědomí do 

následujícího pracovního dne. 

4. Smluvní strany budou při realizaci smlouvy postupovat v souladu s aktuálním programovým 

dokumentem Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) pro období 

2014–2020 a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy 

v rámci IROP v platné verzi (vydání 1.10 platné od 27. 10. 2017 či novější). Realizace smlouvy 

musí probíhat v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a 

předmět této smlouvy včetně jejich veškerých příloh (dále také jako „výzva“) a v souladu  

s příručkami, metodikami, oficiálními doporučeními, oznámeními a dalšími písemnými pokyny 

řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném a účinném znění. 

Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této 

smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, a to tak že jsou mu 

známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

předmětu smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v této smlouvě, a to rovněž ve 

vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Pověří-li zhotovitel provedením 

díla jinou osobu, má zhotovitel při provádění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl 

sám. Zhotovitel je oprávněn plnit dílo pouze prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob 

uvedených v seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést 

pouze s předchozím souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel dále prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, 

že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 

moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu  
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na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že 

takové exekuční řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

7. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v ustanovení o smluvních stranách této 

smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou 

osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Jakékoliv změny předmětných údajů, jež nastanou 

v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně 

sdělit druhé smluvní straně. 

8. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti 

nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí 

prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla. 

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou 

událost minimálně 20.000.000 Kč s tím, že jeho spoluúčast v případě škodné události 

nepřekročí 5% pojistného plnění. Kopie pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli  

před podpisem smlouvy o dílo. 

10. Zhotovitel a objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy. 

11. Kontaktní údaje smluvních stran pro účely této smlouvy jsou následující: 

a) Kontaktní údaje objednatele 

● 

 

● 

 

b) Kontaktní údaje zhotovitele 

●  

 

● 

●  

Článek 2 

Definice pojmů 

1. Pojmem „update“ se v této smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející 

verzi díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá 

funkčnost tohoto díla vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato 

verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla byla provedena pouze na základě 

legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho “legislativním updatem”.  

2. Pojmem „upgrade“ se ve smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi 

tohoto díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla 

celá funkčnost díla vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato 

verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla a změna struktury dat datového 
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fondu, se kterým dílo pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová 

verze tohoto díla jeho “legislativním upgradem”. 

Článek 3 

Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je dodávka a implementace nemocničního informačního systému včetně 

poskytnutí licencí a dalších souvisejících služeb, které jsou realizovány v rámci projektu. 

2. Dodávka a implementace ve smyslu předchozího odstavce bude probíhat u objednatele, a to 

v rámci jeho pracovišť na adresách: 

a) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01, Příbram I 
b) Podbrdská 269, 261 95, Příbram V – Zdaboř 

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní riziko a 

nebezpečí dále specifikované dílo včetně poskytnutí všech nutných licencí, dokumentací, 

implementace a zkušebního provozu. 

4. Zhotovitel zabezpečí pro objednatele poskytování veškeré technické podpory a kompletního 

servisu po dobu zkušebního provozu až do doby řádného předání kompletního díla. Poskytnutí 

technické podpory a servisu v době po předání díla je předmětem servisní smlouvy uzavřené 

mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci společného zadávání předmětné veřejné zakázky. 

5. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli 

sjednanou cenu.  

Článek 4 

Specifikace díla 

1. Realizace díla zahrnuje závazek zhotovitele zajistit kompletní dodávku a implementaci 

(modernizace) nemocničního informačního systému včetně poskytnutí všech nezbytných licencí a 

dalších oprávnění či dokumentů nutných k realizaci a dalšímu provozování díla a dalších 

souvisejících služeb a dodávek, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, která 

je přílohou této smlouvy v rozsahu a dle podmínek v zadávací dokumentaci stanovených.  

 Realizace předmětu plnění zahrnuje zejména: 

1) Zpracování Implementační analýzy včetně návrhu řešení   

2) Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění ze strany zhotovitele a jeho 

případných subdodavatelů. 

3) Vývoj, implementace a nastavení informačních a komunikačních technologií odpovídající 

schválenému návrhu řešení uvedenému v Implementační analýze a příprava pro ověření 

ze strany objednatele  

4) Dodávka předmětu plnění.  

5) Zajištění instalace všech součástí dodávky  

6) Zajištění instalace a připojení k zařízením a technickým prostředkům zajištěným 

objednatelem. 
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7) Realizace pilotního provozu k ověření funkčnosti systému na menším obejmu dat, s menším 

počtem uživatelů a na menším počtu zařízení. 

8) Převedení systémů do zkušebního provozu  

9) Zpracování dokumentace skutečného provedení, systémové a provozní dokumentace  

10) Provedení akceptačních testů.  

11) Uvedení systému do produkčního provozu – předání díla jako celku 

12) Další služby výslovně neuvedené, které jsou však s realizací díla neoddělitelně spojeny a 
realizace díla bez nich není možná. 
 

Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění proškolení – seznámení uživatelů a administrátorů s 

funkcionalitami, a obsluhou dodávaného systému  - jeho provozem a dále plná asistence pracovníků 

zhotovitele uživatelům při náběhu provozu.  

Školení (jeho obsah) ze strany zhotovitele bude zajištěno v rozsahu a způsobem stanoveným 

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (její příloha č. 1, čl. 3.1).  

2. Dílo, jeho rozsah a obsah plnění jeho jednotlivých částí jsou podrobně definovány touto smlouvou 

a jejími přílohami, zejména Přílohou č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky, přílohami č. 2 a 

3 této smlouvy a nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky. Zhotovitel zejména zajistí, aby dílo mělo vedle technických požadavků daných přílohou 

č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky i technické a funkční vlastnosti, které deklaroval 

v rámci podané nabídky a které byly předmětem hodnocení jeho nabídky během zadávacího 

řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky v rámci kritéria hodnocení č. 2 – technické a funkční 

vlastnosti nabízeného řešení. 

3. Ke každé inovované verzi díla, včetně update a legislativního update, upgrade a legislativního 

upgrade, je zhotovitel povinen dodat seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly 

provedeny do inovované verze. Budou-li inovované verze obsahovat modifikovanou funkčnost 

oproti předchozí verzi, potom budou tyto zhotovitelem distribuovány spolu s náležitou 

dokumentací a aktualizovanou uživatelskou příručkou v elektronické podobě. 

4. V případě, že provedená změna nebo úprava má vliv na funkčnost díla, případně mění 

uživatelské vlastnosti díla, je zhotovitel povinen dodat i aktualizovanou uživatelskou dokumentaci 

a dokumentaci pro správce informačních systémů. 

5. Objednatel je oprávněn provádět změny hardware (dále také “HW“) a software (dále také „SW“), 

nastavení a konfigurace HW a SW, a to tak, aby byl zabezpečen chod produktu a související 

infrastruktury. Objednatel je povinen zhotovitele předem informovat o plánovaných změnách HW 

a SW, jakož i o změnách nastavení a konfigurace HW a SW tak, aby zhotovitel mohl vyhodnotit 

dopady takových změn díla a SLA a stanovit podmínky pro takovou změnu. V opačném případě 

zhotovitel neodpovídá za jakékoliv vady nebo škodu, které byly způsobeny takovou změnou. 

Zhotovitel musí vyhodnotit dopady a stanovit podmínky pro změnu nejpozději do 8 hodin, pokud 

tak neučiní, považují se navržené změny za akceptované. Následně objednatel provede 

potvrzení změny formou záznamu, který bude obsahovat vždy alespoň označení pořadovým 

číslem, datum vyhotovení, datum podpisu zástupci objednatele, jakož i specifikaci změny HW a 

SW a změny nastavení a konfigurace HW a SW, která byla provedena a způsob vypořádání 

připomínek zhotovitele. 
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6. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, 

legislativních update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této 

smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům České republiky a relevantním 

mezinárodním právním předpisům. 

7. Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání objednatele opatřit předmět smlouvy a každý update, 

legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným prohlášením 

o tom, že předmět smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými 

právními předpisy ČR. 

8. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu smlouvy skryté překážky bránící řádnému provedení 

předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.  

Článek 5 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel bude předmět díla zhotovovat a dílo, resp. jeho části, předá objednateli v termínech 

stanovených na základě harmonogramu jednotlivých etap, který je uveden v příloze č 1 zadávací 

dokumentace veřejné zakázky. Nejzazším termínem realizace díla dle této smlouvy je 

15.12.2018. 

Zhotovitel začne s plněním předmětu této smlouvy ihned po písemném vyzvání k plnění ze 

smlouvy. Písemný pokyn objednatele k plnění ze smlouvy bude dán nejpozději do 60 dní ode 

dne, kdy tato smlouva nabyde účinnosti.  

2. Zhotovitel je povinen dílo (jeho části) předat objednateli (případně dle charakteru plnění provádět  

pro objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Místem plnění jsou pracoviště objednatele na adresách Gen. R. Tesaříka 80, 261 01, Příbram I, a 

Podbrdská 269, 261 95, Příbram V – Zdaboř 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena předmětu plnění v rozsahu specifikovaném touto smlouvou a její přílohou - zadávací 

dokumentací, v členění dle nabídky zhotovitele je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.  

Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro 

splnění předmětu této smlouvy v rozsahu, který je dán touto smlouvou (tedy i včetně případných 

prací a dodávek, které v nabídce dodavatele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu 

této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen 

oběma smluvními stranami. 

2. Cena předmětu plnění bude hrazena následujícím způsobem: 

a) část ceny díla, odpovídající součtu cen položek č. 9 až 12 tabulky nabídkové ceny, která je 

přílohou č. 1 této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli po dodání a zprovoznění dané HW  

a SW infrastruktury bez vad a nedodělků, jejím uvedená do provozu bez chyb a výpadků a 
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předání všech dokumentů nutných k užívání a provozování dané infrastruktury, to vše na 

základě dílčího předávacího protokolu; 

b) zbylou část celkové ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli po řádném a 

úplném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího 

protokolu o dokončení a předání díla;  

c) v případě, že dílo bude obsahovat v době jeho převzetí objednatelem vady nebo nedodělky, 

je objednatel oprávněn pozdržet úhradu 20% celkové ceny díla až do doby, než budou 

odstraněny všechny vady nebo nedodělky díla;  

d) objednatel je oprávněn na místo zádržného dle písm. c) požadovat po zhotoviteli, aby mu 

nejpozději do 15 dnů od obdržení písemné výzvy předal bankovní záruku za dokončení díla 

ve výši 20% celkové ceny díla, na základě které se vystavitel bankovní záruky zaváže 

bezpodmínečně poskytnout objednateli na jeho požádání bez zkoumání důvodu čerpání 

finanční plnění až do výše 20% celkové ceny díla; bankovní záruka bude vystavena nejméně 

na dobu 120 dnů; objednatel bude v takovém případě oprávněn čerpat bankovní záruku 

v případě, že vady nebo nedodělky, zjištěné při předání díla, nebudou odstraněny ve lhůtě 

stanovené tuto smlouvou nebo dohodou stran; takto vyčerpanou částku bude objednatel 

povinen opětovně vydat zhotoviteli do 30 dnů poté, kdy dojde k odstranění všech vad a 

nedodělků díla, přičemž ji bude oprávněn snížit o své nároky na smluvní pokuty a na 

náhradu majetkové újmy způsobené prodlením zhotovitele.    

3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o 

horní limit ceny, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V 

případě, že rozsah předmětu této smlouvy bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 

v průběhu plnění předmětu plnění dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 

rozsahu předmětu této smlouvy (funkčnosti celku) budou dodány v menším rozsahu, množství 

nebo ceně, pak se celková cena adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních 

případech může být cena uvedená v tomto článku změněna pouze písemnou dohodou smluvních 

stran. Součástí ceny je i odměna dodavatele za splnění všech ostatních jemu stanovených 

povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této 

smlouvy ke změně zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) stanovené pro 

příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených 

v této smlouvě s DPH a zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH 

povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

4. Za stanovení sazby daně v souladu s platnými právními předpisy odpovídá zhotovitel. 

5. Smluvní strany se dohodly, že náklady zkušebního provozu, technická podpora a další služby  

ze strany zhotovitele poskytované objednateli do doby řádného předání dokončeného díla jsou 

poskytovány bezplatně. 
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Článek 7 

Předání části díla a přechod vlastnického práva 

1. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít jednotlivé části díla i s jednotlivými 

nedodělky. Tímto ustanovením se smluvní strany odchylují od § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v účinném znění (dále také jako „občanský zákoník“). 

2. Za účelem předání částí díla budou mezi smluvními stranami sepsány předávací protokoly, ve 

kterých bude jednoznačně specifikováno, které části díla objednatel přebírá a dále zde bude 

uvedena specifikace případných nedodělků včetně způsobu a termínu pro jejich odstranění. Za 

nedodělek se považuje i nepředání potřebné listiny, licence či jiného dokumentu nutného 

k provozování či užívání díla nebo jeho části či neproškolení pracovníků objednatel pro potřeby 

užívání díla. 

3. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Oprávněnými 

zástupci pro podpis předávacích protokolů smluvní strany stanoví následující osoby: 

Za objednatele: 

Za zhotovitele:  

4. Po řádném předání (části) díla na základě předávacího protokolu, případně po odstranění 

nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu, bude mezi smluvními sepsán 

akceptační protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle odst. 

3.  

5. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele dnem podpisu akceptačního 

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle odst. 3.  

6. Předávací protokol a akceptační protokol musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:  

▪ číslo předávacího/akceptačního protokolu a datum; 

▪ číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky; 

▪ označení předmětu plnění nebo jeho části; 

▪ název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele; 

▪ název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený 

z Integrovaného regionálního operačního programu; 

▪ datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla; 

▪ podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek;  

▪ prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), a to včetně uvedení 

případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění, podpis oprávněné osoby 

objednatele, je-li podpis takové osoby objednatelem vyžadován; 

▪ jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací/akceptační protokol vystavila, včetně 

kontaktního telefonu. 
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Článek 8 

Platební a fakturační podmínky 

1. Úhrada ceny předmětu plnění proběhne na základě faktur vystavených v souladu s článkem 6 

odst. 2 této smlouvy. 

2. Podkladem pro úhradu ceny dle této smlouvy bude vždy faktura, která bude mít náležitosti 

účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „faktura“).  

Přílohou faktury bude zejména soupis skutečně dodaných a oceněných věcí a provedených a 

oceněných prací, který musí být odsouhlasen zástupcem objednatele. V případě neodsouhlasení 

soupisu skutečně dodaných věcí a provedených prací zadavatelem se má za to, že nevzniklo 

právo fakturovat. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, či 

nedodané věci je zadavatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z 

peněžitého dluhu objednatele. 

3. Práce či dodávky, které provedl dodavatel bez souhlasu zadavatele nad rámec předmětu této 

smlouvy tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu dodávek a prací nesmějí 

zařazovat a považují se za součást celkové ceny, vyjma případů, kdy se strany písemně 

dohodnou jinak. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 

doručena doporučenou poštou nebo osobně oprávněnému zaměstnanci objednatele proti 

písemnému potvrzení. 

5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

▪ číslo a datum vystavení faktury, 

▪ číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 

▪ název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený  

z Integrovaného regionálního operačního programu; 

▪ předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz  

na číslo uzavřené smlouvy), 

▪ označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v této smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 

objednatele), 

▪ číslo a datum příslušných předávacích a akceptačních protokolů podepsaných 

zástupcem zhotovitele a odsouhlasených zástupcem objednatele (Akceptační a 

předávací protokol bude přílohou faktury), 

▪ lhůtu splatnosti faktury, 

▪ název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 

▪ jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 



strana 10 z 27 

 

druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní 

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové a řádně vystavené 

faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny objednatele na formální požadavky 

faktury a předávacího/akceptačního protokolu ohledně informací k financování projektu. 

9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 

není nespolehlivým plátcem daně), bude každý objednatel oprávněn hradit účtované části ceny 

díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 

příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 

uhrazenou. 

Článek 9 

Licence a podmínky užití produktu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k plnění dle této smlouvy a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních 
ujednání.  
 

2. Bude-li objednateli dodán, nebo bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele 
prováděné dle této smlouvy počítačový program, který nebyl vytvořen výhradně pro potřeby 
objednatele, ale jedná se zejména o tzv. standardní počítačový program zhotovitele nebo třetí 
strany, který požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se zhotovitel poskytnout 
objednateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění 
účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to minimálně po dobu 30 let.  

 

3. Poskytuje-li zhotovitel licenci k tzv. unikátním dílům, tedy počítačovým programům vytvořeným 
výhradně pro potřeby objednatele nebo k úpravám jiných počítačových programů, které byly 
provedeny výhradně pro potřeby Objednatele, poskytuje se Licence jako výhradní a časově 
neomezená a zhotovitel uděluje objednateli souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo 
modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž taková Licence se 
vztahuje ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i 
ke koncepčním přípravným materiálům. Poskytovatel se zavazuje v případě, že se Licence 
vztahuje k počítačovým programům ve smyslu tohoto odstavce, poskytnout objednateli zdrojové 
kódy takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména 
analýzy a technické designy) a tyto v případě změny průběžně aktualizovat a poskytovat i 
dokumentaci provedených změn. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli aktuální 
dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály počítačových programů (kromě 
tzv. standardních počítačových programů) nejpozději v den akceptace příslušného plnění dle 
této Smlouvy.  
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4. Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele v souvislosti s plněním povinností 
zhotovitele dle této smlouvy, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo 
vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.  

 

5. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 
oprávnění udělená v rámci této Smlouvy zhotovitelem Objednateli.  
 

6. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorskému dílu 
vytvořenému dle této Smlouvy (včetně licencí k dílům třetích osob) je zahrnuta v ceně plnění, při 
jehož poskytnutí došlo k vytvoření autorského díla.  

 

7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel poskytne bezplatně objednateli veškeré potřebné 
(přístupové) časově neomezené licence a multilicence k produktům, které jsou předmětem díla, 
a to v rozsahu a specifikaci obsažené v zadávací dokumentaci, tak aby objednatel mohl 
využívat plně funkcionalitu díla a jeho částí.     

 

8. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se výslovně zavazuje po skončení účinnosti servisní 
smlouvy, která je mezi smluvními stranami uzavírána v rámci této veřejné zakázky poskytnout 
objednateli k jeho žádosti maximální součinnost vedoucí k transferu dat z NIS zhotoveného na 
základě této smlouvy do případně nového formátu NIS. Zhotovitel zejména poskytne novému 
poskytovateli, jakož i objednateli, veškerá data potřebná k migraci databází do nového systému, 
a to striktně ve formátu zpracovatelném ve standardně dostupném programovém vybavení.  

 

Článek 10 

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, či třetí osobě, v plné výši škodu, která jim vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 

zhotovitele dle této smlouvy.  

2. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 

objednateli, či třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle článku 1 odst. 9 této 

smlouvy, bude zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.  

3. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude 

objednateli uhrazen finanční podíl nebo jeho část z Integrovaného regionálního operačního 

programu v rámci projektu, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu.  

4. Nesplní-li zhotovitel své závazky stanovené v článku 8 - Platební a fakturační podmínky této 

smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 

příslušným finančním úřadem v důsledku pozdní úhrady DPH u prací a dodávek podléhajících 

režimu přenesené daňové povinnosti), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném 

rozsahu uhradit. 

Článek 11 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel zaručuje, že dílo má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené touto smlouvou a jejími 

přílohami, a že je tak způsobilé pro použití ke sjednanému účelu. 
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (každá jeho část) je prosto jakýchkoliv vad 

věcných, právních i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 

výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 

smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. za všechny vlastnosti, které má mít 

předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 

ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na 

prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla 

si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. 

Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla 

provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Není-li sjednáno jinak, je záruční doba díla a každé jeho části sjednána na dobu od spuštění 

produkčního provozu předmětu díla v celém jeho celku. Záruka se vztahuje na vady resp. 

nedodělky díla, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, 

že jejich vznik zapříčinil objednatel. 

5. V průběhu záruční doby bude zhotovitel poskytovat objednateli na dílo a každou jeho část záruku 

na jakost a servisní podporu v rozsahu stanoveném dále v této smlouvě, resp. v zadávací 

dokumentaci. 

6. Doba pro odstranění nahlášených vad se řídí povahou jednotlivých vad.  

7. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 

nese odpovědnost zhotovitel.  

8. Veškeré vady (reklamace) je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to hlášením v souladu s ustanoveními článku 12 této smlouvy, 

obsahujícím specifikaci zjištěné vady.  

9. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10. Záruční servis bude prováděn u objednatele bezplatně po celou dobu záruky, zhotovitel tak není 

oprávněn objednateli účtovat v rámci reklamace poskytnuté služby, či k odstranění vad potřebné 

věci. 

11. Záruční doba je mezi stranami sjednána takto:  

a) 60 měsíců na informační systém(y), aplikace a služby spojené s realizací projektu, 

b) 36 měsíců – u HW infrastruktury a systémového SW, 

c) 12 měsíců na spotřební materiál, případně drobné vybavení podléhající rychlému opotřebení. 

 

Případný spotřební materiál musí být explicitně zhotovitelem za takovýto označen a musí být 
prokázáno, že splňuje tento charakter. 
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12. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které objednateli v rámci plnění předmětu 

smlouvy předal:  

▪ jsou autorizovanými kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat zhotovitele, 

▪ neobsahují žádné infiltrační prostředky, 

▪ že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu umožňují 

s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě. 

13. V případě, že se některá z uvedených garancí zhotovitele ukáže nepravdivou a objednateli 

z tohoto důvodu vznikne škoda, bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu nahradit. 

14. Zhotovitel uhradí škodu, která objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. Zhotovitel rovněž 

uhradí náklady vzniklé objednateli při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

15. Nebezpečí škody na díle a dalším hmotném plnění z této smlouvy přechází na objednatele 

okamžikem jejich převzetí. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že na díle ani na jiném plnění z této smlouvy neváznou žádné právní vady, 

tedy dílo není zatíženo právem třetí osoby. 

Článek 12 

Odstraňování vad vzniklých z důvodů na straně zhotovitele 

1. Reklamace (vady) budou zástupci objednatele hlášeny zhotoviteli prostřednictvím kontaktního 

místa pro hlášení závad v souladu s článkem 13 této smlouvy. 

2. Proces odstraňování vad produktu bude probíhat v těchto režimech: 

- Závada kategorie P1: stav, kdy bude v důsledku fatální závady serverové nebo některé z 

klientských aplikací informační systém zcela nefunkční a vyřazený z provozu. Zhotovitel 

identifikuje závadu a započne s jejím odstraňováním max. do 2 hodin od nahlášení vady, kdy 

se zavazuje odstranit tuto vadu ve lhůtě max. 8 hodin od nahlášení vady. 

 

- Závada kategorie P2: stav, kdy bude v důsledku závady serverové nebo některé z 

klientských aplikací informačního systému nefunkční kritická funkcionalita systému pro více 

uživatelů. Zhotovitel identifikuje závadu a započne s jejím odstraňováním max. do 1 dne od 

nahlášení vady, kdy se zavazuje odstranit tuto vadu ve lhůtě max. 2 dnů od nahlášení vady. 

 

- Závada kategorie P3: stav, kdy bude v důsledku závady serverové nebo některé z 

klientských aplikací informačního systému nefunkční méně kritická funkcionalita systému 

nebo omezen komfort jeho uživatelského ovládání s méně závažnými dopady na provoz. 

Zhotovitel identifikuje závadu a započne s jejím odstraňováním max. do 2 pracovních dnů od 

nahlášení vady, kdy se zavazuje odstranit tuto vadu ve lhůtě max. 10 pracovních dnů od 

nahlášení vady. 

3. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou 

vadu ve smluveném termínu, je zadavatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na 
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náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo 

s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

4. Vyplyne-li z objektivních skutečností potřeba lhůty delší než je stanovena u jednotlivých kategorií 

vad, lze písemně dohodnout lhůtu delší. Za objektivní skutečnosti lze považovat zásah vyšší 

moci, chybnou funkci operačních a databázových platforem, časový rozsah potřebných prací 

jdoucí nad stanovený rámec.  

5. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin. 

Článek 13 

Technická podpora a servis během realizace díla – zkušebního provozu 

1. Technická podpora a servis jsou do doby předání díla součástí díla a jeho ceny.  

2. Dostupnost kontaktního místa (Aplikace HelpDesk) pro hlášení závad je 7x24x365 s 

garantovanou dobou odezvy od nahlášení dle článku 12 odst. 2. Veškeré požadavky budou 

evidovány v systému servisní podpory zhotovitele. Alternativně lze vady nahlásit na tel:  

467 003 150 a emailu helpdesk@stapro.cz. Nahlášení vady alternativním způsobem nemá vliv na 

dobu odezvy a dobu smluvenou k odstranění vady.  

3. Kontaktní místo pro hlášení závad umožňuje příjem požadavků na technickou podporu a servis 

v českém jazyce.  

4. Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, 

nebo okamžikem jeho zadání telefonem a emailem. 

5. Bude zajištěn nepřetržitý přístup do systému servisní podpory (HelpDesk), umožňující objednateli 

upřesnit nebo doplnit požadavek. V případě podstatné změny požadavku běží zhotoviteli nová 

lhůta k jeho vyřešení. V případě nepodstatné změny požadavku není původní lhůta dotčena. 

6. Systém servisní podpory musí objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených 

požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude objednateli zasílat 

notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený apod.) a musí 

objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku. 

7. Systém servisní podpory musí poskytovat objednateli přístup i k databázi uzavřených požadavků 

a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich 

nahlášení, po jejich vyřešení. 

8. Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu 

vyřešení. Tato funkcionalita bude zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání 

objednatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv.  

9. Objednatel může po vzájemné dohodě umožnit zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své 

datové sítě z IP adresy zhotovitele protokolem TCP/IP za účelem plnění části této smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění tento přístup zhotoviteli ukončit. 
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10. Po řádném předání díla se servisní a technická podpora poskytovaná ze strany zhotovitele 

objednateli řídí servisní smlouvou uzavřenou v rámci této veřejné zakázky mezi smluvními 

stranami. 

Článek 14 

Sankce  

1. Smluvní pokuty: 

a) V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním díla nebo jeho jednotlivých částí 

dle harmonogramu prací nebo v případě prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla 

zjištěných při předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč včetně DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

b) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků způsobem a v termínech určených 

v této smlouvě, či v předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč včetně DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad specifikovaných v čl. 12 této smlouvy  

ve lhůtách stanovených v tomto článku se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení v případě vad kategorie P1 a 

P2, a smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení v případě vady 

kategorie P3, a to vždy pro každý případ prodlení. 

d) Za porušení povinností zhotovitele dle čl. 18 odst. 10 a 12 této smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ 

porušení, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ke zjednání 

nápravy objednatel určí. 

e) V případě zaviněného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících 

ochranu osobních údajů zhotovitel uhradí ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti; 

f) V případě neposkytnutí řádné součinnosti k migraci dat do jiného informačního systému dle 

zadání objednatele (článek 9 odst. 8) uhradí zhotovitel ve prospěch objednatele smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000 Kč. 

g) v případě, že zhotovitel nedodá objednateli bankovní záruku dle požadavků popsaných v čl. 

6 odst. 2 písm. d) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 

výši 10% celkové ceny díla. 

2. V případě nedodržení lhůty splatnosti řádně vystavené a doručené faktury se objednatel zavazuje 

zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši. 

3. Sankce jsou splatné do 15 dní ode dne doručení písemného vyúčtování její výše povinné straně.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, oprávněná 

strana má nárok na náhradu škody v plné výši.  
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Článek 15 

Finanční záruky 

 

1. Finanční záruky dle tohoto článku budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky.  

 

2. Finanční záruka za řádné provedení díla dle této smlouvy bude vystavena zhotovitelem ve 

prospěch objednatele k účelu krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem (zákonné či 

smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností 

zhotovitele při plnění předmětu díla. 

 Zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení prací na předmětu díla poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy. Dojde–li ke změně termínu dokončení příslušné části díla, je zhotovitel povinen finanční 

záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek 

po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 

 

Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z celkové ceny díla. 

Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla. 

 

Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 

3. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek bude vystavena zhotovitelem ve prospěch 

objednatele, kdy tato kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní 

sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele 

v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, uvedená 

záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání příslušnému objednateli do konce 

(nejdelší sjednané) záruční doby. 

 

Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z celkové ceny 

díla. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne (nejdelší 

sjednané) záruční doby. 

 

4. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být 

neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této 

smlouvy. 

 
Článek 16 

Důvěrné informace, ochrana osobních údajů 

1. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je tato 

smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o ochraně osobních údajů“). Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení 

zpracovatele ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.  
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2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této 

smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, 

upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této 

smlouvy, předávat zpracované osobních údaje objednateli, osobní údaje likvidovat. 

4. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická 

opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů. 

5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni 

o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. 

6. Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní údaje, 

byly uchovávány pouze v uzamykatelných místnostech. 

7. Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly 

uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech. 

8. Zhotovitel zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány 

v paměti počítače pouze: 

▪ je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem nebo, 

▪ je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn 

heslem. 

9. Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění vady nebo další vývoj díla nezbytné 

poskytnout zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje 

z činnosti objednatele je zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich 

úniku či zneužití. 

10. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními 

stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany 

seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují za 

důvěrné informace.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani 

nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je 

výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a 

za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. 

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a 

zachovávaly o nich mlčenlivost. 

12. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace, které: 

▪ mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy, 

▪ byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení, 
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▪ jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné  

ze smluvních stran, 

▪ příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana, 

▪ jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem  

na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem, 

▪ smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi 

nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv. 

13. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti této smlouvy. 

14. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než je k plnění této smlouvy. 

15. Po nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů bude zhotovitel považován za zpracovatele ve smyslu tohoto nařízení a je povinen 

splnit všechny povinnosti z toho vyplývající. 

Článek 17 

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele se považuje mimo jiné: 

a) prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy delším než 15 dní, 

b) nesplnění pokynu objednatele při plnění předmětu smlouvy zhotovitelem, 

c) bránění zhotovitelem objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, 

d) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 

zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel zhotovitelem nebo jeho 

poddodavatelem v místě plnění, 

e) dílo vykazuje vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán touto 

smlouvou, 

f) porušení povinností zhotovitele ze záruky, které nebylo napraveno ani po výzvě objednatele.  

3. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se považuje mimo jiné opakované 

prodlení objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší než jeden (1) měsíc.  

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a s uvedením důvodu; účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení 

oprávněné. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku 5 této smlouvy v plné výši. 

Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu 

díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné 

škody a zaplacení smluvní pokuty. 
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6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu 

provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné 

škody a zaplacení smluvní pokuty. 

7. V případě ukončení smlouvy, a to i jejím splněním, je zhotovitel povinen objednateli na své 

náklady bezodkladně poskytnout veškerou součinnost k řádné migraci dat do jiného informačního 

systému dle zadání objednatele. Tato součinnost bude spočívat především v poskytnutí všech 

objednatelem požadovaných dat v objednatelem určeném formátu a struktuře. 

Článek 18 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům  

na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.  

3. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy řádně a včas předat dílo.  

4. Zhotovitel je povinen dodat dílo a jeho části dle této smlouvy v dohodnutém množství, jakosti a 

provedení. Smluvní strany se dohodly na nejlepší jakosti dodaného plnění.  

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony 

a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, 

bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Pokud porušením těchto 

předpisů zhotovitelem nebo jeho poddodavateli vznikne škoda, nese náklady zhotovitel. 

6. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle včetně 

kontroly jakosti díla nebo jeho částí a zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případné 

náklady nese zhotovitel.  

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho 

poddodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s 

prováděním díla dle těchto podmínek. 

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost a být fyzicky přítomen kontrolám v místě plnění. 
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9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o skutečnostech, 

které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující 

pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.  

10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně 

prováděcího projektu a předávacích protokolů) opatřit povinnou vizuální identitou projektu, je-li 

tato vyžadována pravidly IROP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy je s těmito 

pravidly seznámen.  

11. Minimálně dva členové realizačního týmu zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných kontrolních 

dní v sídle objednatele dle pokynu objednatele, které budou probíhat minimálně jednou za měsíc 

ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti. Objednatel může dle aktuální potřeby frekvenci konání 

těchto kontrolních dní upravit. 

12. Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětu smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho pokyny a poskytnout mu 

požadovanou dokumentaci. Účast na těchto jednáních není považována za technickou podporu, 

údržbu, poradenství ani konzultaci a zhotoviteli za takové jednání nenáleží odměna. 

13. Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění předmětu smlouvy 

vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, který bude poté ve formátu 

*.DOC nebo *.DOCX předán objednateli k odsouhlasení a následně podepsán zástupci 

objednatele i zhotovitele. Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové 

číslo zápisu, datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program 

jednání, popis sjednaných úkolů závěrů jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů 

ujednaných na předchozím jednání či předchozím kontrolním dni. Každý ze zápisů bude dále 

obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a prvky povinné publicity. 

14. Objednatel je povinen ve smyslu zákona o registru smluv a zákona o zadávání veřejných 

zakázek uveřejnit text smlouvy uzavřené se zhotovitelem, včetně jejích příloh případných změn a 

dodatků a dále skutečně uhrazenou cenu, a to zákonem předpokládaným způsobem. Zhotovitel 

s uveřejněním souhlasí v plném rozsahu. Souhlas zhotovitele se vztahuje také na uveřejnění 

předmětných dokumentů a informací objednatelem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby spolupracovat se stávajícími dodavateli informačních 

systémů objednatele, a to tak, aby došlo k bezproblémové migraci databází, resp. nezávadovému 

přechodu na informační systém, který je předmětem díla dle této smlouvy a nebyl tak jakýmkoliv 

způsobem ohrožen běžný provoz objednatele.     

Článek 19 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech změnách 

v adresách, telefonních číslech apod. Komunikace smluvních stran bude probíhat písemně.  

Za písemnou formu se považuje i prostá elektronická pošta (e-mail). 
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2. Doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

3. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden (1) 

stejnopis smlouvy obdrží zhotovitel a tři (3) stejnopisy smlouvy objednatel.   

5. Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí Právním řádem ČR, zejména 

pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. 

6. Smlouva o dílo byla schválena ………………… dne      usnesením č. ……………………... 

7. Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh smlouvy: 

Příloha č. 1 – Cenová specifikace  

Příloha č. 2 – Funkční specifikace 

Příloha č. 3 – Specifikace všech nutných licencí  

Příloha č. 4 – Vybraná vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace 

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 – Harmonogram plnění předmětu díla 

Za objednatele      Za poskytovatele 

V Příbrami dne                        V Pardubicích dne   

…………………………………….    …………………………….. 

MUDr. Stanislav Holobrada,                        Ing. Leoš Raibr 

předseda představenstva ON Příbram, a.s.  jednatel společnosti STAPRO s.r.o. 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Jana Zdráhalová 
místopředsedkyně představenstva ON Příbram, a.s. 
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Příloha č. 1 

Cenová specifikace 

Ozn
. 

Položka rozpočtu Jednot
ka 

Jedno
tka 

Jednotková 
cena v Kč bez 
DPH 

Cena celkem 
v Kč bez DPH 

DPH celkem 
v Kč 

Cena celkem 
v Kč s DPH 

1 Zavedení elektronické 
zdravotnické 
dokumentace (EZD) vč. 
elektronického archivu. 

soubor 1 

2 Registrační certifikační 
autorita 

soubor 1 

3 NIS - elektronizace vizity soubor 1 

4 NIS - rozvoj PACS soubor 1 

5 NIS - portál pro 
elektronické objednávání 
pacientů na vyšetření 

soubor 1 

6 Napojení NIS na eHealth 
systém kraje 

soubor 1 

7 Rozšíření funkcionalit 
nemocničního 
informačního systému 
(NIS) nad rámec již 
uvedených funkcionalit 

soubor 1 

8 Modernizace stávajícího 
nemocničního 
informačního systému 
(NIS) - stávající 
funkcionality 

soubor 1 

9 Dodávka nezbytné HW a 
SW infrastruktury pro 
modernizovaný IS a jeho 
nové části/funkcionality 

soubor 1 

10 Tiskárny náramků s 
čárovými kódy 

ks 17 

11 Čtečky čárových kódů ks 30 

12 Tablety pro personál ks 30 

Celkem:  11 470 323,79 
 

2 408 767,99 
 

13 879 091,78 
 

Celková nabídková cena za dodávky dle této Smlouvy o dílo bez DPH: 11 470 323,79 
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Příloha č. 2 

Funkční specifikace 

 

Příloha č. 1: Projektová a technická dokumentace   
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Příloha č. 3 

Specifikace všech nutných licencí 

NKSE01-001 FE - Systém 1,0 

NKSE01-009 FE - Systém - konfigurovatelné sestavy 1,0 

NKSE01-015 FE - Systém - rozšíření jádra pro procesy, úkoly, KDP 1,0 

NKSE01-017 FE - Systém - rozšíření jádra o napojení přístrojového vybavení 1,0 

NKSE01-019 FE - Systém - integrace s Active Directory 1,0 

NKSE01-049 FE - Ambulantní dokumentace 1,0 

NKSE01-055 FE - Ambulantní dokumentace - recept - propojení s db AISLP 1,0 

NKSE01-057 FE - Ambulantní dokumentace - očkování, preventivní prohlídky 1,0 

NKSE01-091 FE - Evidence hospitalizovaných 1,0 

NKSE01-108 FE - Společný lůžkový fond 1,0 

NKSE01-109 FE - Přehled lůžek a jejich obsazení 1,0 

NKSE01-117 FE - Lůžková dokumentace 1,0 

NKSE01-121 FE - Lůžková dokumentace - denní lékařské strukt. záznamy, medikace 1,0 

NKSE01-123 FE - Lůžková dokumentace - denní sesterské strukt. záznamy 1,0 

NKSE01-125 FE - Lůžková dokumentace - teplotka ve verzi pro standardní odd 1,0 

NKSE01-127 
FE - Lůžková dokumentace - zadání diety, přídavků, seznam diet (jmen., 

početní) 
1,0 

NKSE01-129 FE - Lůžková dokumentace - komunikace se stravovacím systémem 1,0 

NKSE01-131 FE - Lůžková dokumentace - plánování příjmu 1,0 

NKSE01-170 FE - Spol. části klinické dokumentace 1,0 

NKSE01-171 FE - Spol. části amb., lůžka - Openlims: el. přenos výsledků 1,0 

NKSE01-173 FE - Spol. části - OpenLims: el. přenos žádanky 1,0 

NKSE01-175 FE - Spol. části - RTG: žádanka a nález; elektronická komunikace 1,0 

NKSE01-177 FE - Spol. části - PAT: žádanka a nález; elektronická komunikace 1,0 

NKSE01-179 FE - Spol. části - NM: žádanka a nález; elektronická komunikace 1,0 

NKSE01-181 FE - Spol. části - FYZIO: žádanka a nález; elektronická komunikace 1,0 

NKSE01-183 FE - Spol. části - EXTER:žádanka a nález(pouze manuální zápis a tisk) 1,0 

NKSE01-185 FE - Spol. části - EXTER: el. přenos žádanky na/z ext. prac. (DASTA) 1,0 

NKSE01-187 FE - Spol. části - EXTER: el. přenos nálezů z/na ext. prac. (DASTA) 1,0 

NKSE01-193 FE - Spol. části amb., lůžka - TRAN: el. přenos dodacího listu 1,0 

NKSE01-195 FE - Spol. části - TRAN: el. přenos žádanky na krevní deriváty 1,0 

NKSE01-197 FE - Spol. části - objednávky na vyšetření 1,0 

NKSE01-199 FE - Spol. části - evidence přístrojů 1,0 

NKSE01-201 FE - Spol. části - informované souhlasy 1,0 

NKSE01-203 FE - Spol. části - práce s pozitivním listem 1,0 

NKSE01-207 FE - Spol. části - odesílání SMS a mailů 1,0 

NKSE01-245 FE - Lékové interakce 1,0 

NKSE01-254 
FE - FLX-Ošetřovatelská dokumentace - oš. anamnéza(obecná a pro 

jednodenní péči) 
1,0 

NKSE01-256 
FE - FLX-Ošetřovatelská dokumentace - rizika (pádů, dekubitů, nutrice, ADL 
test) 

1,0 

NKSE01-258 
FE - FLX - Ošetřovatelská dokumentace - oš. plán péče (diagnózy a 
hodnocení) 

1,0 

NKSE01-260 FE - FLX - Ošetřovatelská dokumentace - realizace ošetřovatelského plánu 1,0 
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NKSE01-262 FE - FLX - Ošetřovatelská dokumentace - oš. překladová zpráva 1,0 

NKSE01-264 FE - FLX - Ošetřovatelská dokumentace - edukace pacienta 1,0 

NKSE01-284 FE - WebFLX - webová ošetřovatelská dokumentace (rozšíření 254-264) 1,0 

NKSE01-286 FE - Operační dokumentace 1,0 

NKSE01-318 FE - Gynekologie a porodnice 1,0 

NKSE01-335 FE - Intenzivní péče 1,0 

NKSE01-336 FE - Intenzivní péče - skórovací schémata (SOFA, APACHE II, GCS, NIHSS) 1,0 

NKSE01-337 FE - rozšíření denních lék. záznamů pro IP (rozš. NKSA01-121) 1,0 

NKSE01-339 
FE - Intenzivní péče - rozšíření denních ses. záznamů pro IP (rozš. NKSA01-

123) 
1,0 

NKSE01-341 FE - Intenzivní péče - napojení monitorů, přístrojů (rozš. NKSE01-335) 1,0 

NKSE01-363 FE - Rehabilitace 1,0 

NKSE01-380 FE - Procesy 1,0 

NKSE01-382 FE - Procesy - nástroj pro definici procesů 1,0 

NKSE01-399 FE - Úkoly 1,0 

NKSE01-401 FE - Úkoly - nástroj pro definici úkolů 1,0 

NKSE01-456 FE - FLX - Nežádoucí události - evidence nežádoucí události pacienta 1,0 

NKSE01-458 FE - FLX - Nežádoucí události - záznam o nápravném opatření 1,0 

NKSE01-460 FE - FLX - Nežádoucí události - zadání specifických údajů o pádu 1,0 

NKSE01-462 FE - FLX - Nežádoucí události - evidence nemocničních infekcí 1,0 

NKSE01-464 FE - FLX - Nežádoucí události - klasifikace dekubitů 1,0 

NKSE01-466 FE - FLX - Nežádoucí události - vykazování do centrálního registru 1,0 

NKSE01-468 
FE - FLX - Nežádoucí události - evidence nepacientských nežádoucích 
událostí 

1,0 

NKSE01-470 FE - FLX - Nežádoucí události - zasílání informačních emailů 1,0 

NKSE01-472 FE - FLX - Nežádoucí události - statistiky nad nežádoucími událostmi 1,0 

NKSE01-494 FE - Evidence onkologických onemocnění (sběr dat podle NOR) 1,0 

NKSE01-534 
FE - FLX -Kardiologie a kardiochirurgie - evidence údajů a vykazování do 

NRKI 
1,0 

NKSE01-536 
FE - FLX - Kardiologie a kardiochirurgie - evidence údajů a vykazování do 
NKCHR 

1,0 

NKSE01-564 FE - Radiologie 1,0 

NKSE01-570 FE - Radiologie - pořízení a reprodukce zvukového záznamu 1,0 

NKSE01-601 FE - PACS konektor 1,0 

NKSE01-652 FE - EZD 2,0 

NKSE01-653 FE - ZEP 2,0 

NKSE01-655 FE - ZEP na mobilní platformě 1,0 

NKSE01-674 FE – CIS - jednoznačná identifikace pacientů 1,0 

NKSE01-676 FE - eRecept 1,0 

NKSE01-680 FE - eRecept - Dotaz na výdej na eRecept 1,0 

NKSE01-695 FE - eNeschopenka 1,0 

NKSE01-699 FE - Evidence podávání léčiv - on-line režim podání pomocí PDA / Android 1,0 

NKSE01-701 FE - Evidence podávání léčiv - hromadné podání bez PDA 1,0 

NKSE01-720 FE - Výkaznictví plátcům 1,0 

NKSE01-721 FE - Výkaznictví plátcům - Automatická uzávěrka 1,0 

NKSE01-722 FE - Výkaznictví plátcům - Evidence poplatků 1,0 

NKSE01-724 FE - Výkaznictví plátcům - Konektor pro přenos dat do EIS (poplatky) 1,0 
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NKSE01-726 FE - Výkaznictví plátcům - Pořizování dat - Pořízení on-line jako součást KU 1,0 

NKSE01-728 FE - Výkaznictví plátcům - Import k-dávek  podporovaných typů 1,0 

NKSE01-730 FE - Výkaznictví plátcům - Konektor pro on-lineOpenlims (ServiceBrokeru) 1,0 

NKSE01-732 FE - Výkaznictví plátcům - Hromadné opravy 1,0 

NKSE01-734 FE - Výkaznictví plátcům - Spouštění pre a postprocessingových procedur 1,0 

NKSE01-736 FE - Výkaznictví plátcům - Evidence historie (změn) ve výkazech 1,0 

NKSE01-738 FE - Výkaznictví plátcům - Konfigurace matice kontrol 1,0 

NKSE01-740 
FE - Výkaznictví plátcům - Sestavení osobních účtů pacienta pro přímou 

úhradu 
1,0 

NKSE01-742 FE - Výkaznictví plátcům - Konektor pro přenos dat do FONS Reports 1,0 

NKSE01-744 FE - Výkaznictví plátcům - Import validačních protokolů VZP 1,0 

NKSE01-746 FE - Výkaznictví plátcům - Zpracování vratek - Pořízení identifikací oprav 1,0 

NKSE01-748 FE - Výkaznictví plátcům - Fakturace - Vytváření faktur z dávek 1,0 

NKSE01-750 FE - Výkaznictví plátcům - Fakturace - Vytváření faktur z osobních účtů 1,0 

NKSE01-752 FE - Výkaznictví plátcům - Fakturace - konektor do EIS (faktury, dávky) 1,0 

NKSE01-754 FE - Výkaznictví plátcům - DRG - Výstup dávek DRG 1,0 

NKSE01-756 FE - Výkaznictví plátcům - DRG - Náklady na případ 1,0 

NKSE01-757 FE - Výkaznictví plátcům - EET komunikace, osobní účet 1,0 

NKSE01-758 
FE - Výkaznictví plátcům - ON-line validace čísla pojištěnce pom. B2B služeb 

VZP 
1,0 

NKSE01-759 FE - Výkaznictví plátcům - Evidence příloh č.2 1,0 

NKSE01-760 FE - Mobilní vizita – licence user 1,0 

NKSE01-762 FE - service broker konektor 1,0 

NKSE01-850 FE - CIS - licence 870,0 

NLBL01-015 FONS Openlims - elektronická dokumentace 1,0 

NLLE01-020 FE - LOG - Sklad - Klinického pracoviště 1,0 

NLLE01-040 FE - LOG - Sklad - komunikace s ext. sw 1,0 

NLLE01-043 FE - LOG - Výdej pomocí FEFO 1,0 

PRSR01-005 FONS Reports - Modul Produkce (ASW) 1,0 

PRSR01-006 FONS Reports - Modul Léčebné péče (ASW) 1,0 

PRSR01-007 FONS Reports - Modul Logistika (ASW) 1,0 

PRSR01-010 FONS Reports - Modul Úhradová vyhl. (ASW) 1,0 

PRSR01-015 FONS Reports - Modul Ekonomika (ASW) 1,0 

PRSR01-016 FONS Reports - Modul Personalistika (ASW) 1,0 

PRSR01-018 FONS Reports - Modul Lékárna (ASW) 1,0 

PRSR01-026 FONS Reports - Modul ISSU (ASW) 1,0 

PRSR01-850 FONS Reports - Licence Analytic (ASW) 2,0 
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Příloha č. 4 

Vybraná vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace 

 

Příloha č. 5 

Seznam poddodavatelů 

č. 
identifikační údaje 
poddodavatele 

specifikace prací realizovaných poddodavatelem 
/specifikace práv poskytovaných poddodavatelem k 
prokázání kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

1 

OR-CZ spol. s r.o. 
Brněnská 19, 571 01 Moravská 
Třebová 
IČ: 481 68 921 

Prokázání technické kvalifikace – Seznam osob 
(Specialista PACS) 

 




