SMLOUVA
o poskytování poradenských a konzultačních služeb
uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka
IČ: 00023817
se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
zastoupena: PharmDr.Martinem Benešem, ředitelem
bankovní spojení: ČNB, č.ú.623101/0710
(dále jen "Objednatel")
-a(dále jen "Poradce")

uzavírají tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek Poradce uskutečňovat odborné poradenství a
poskytovat konzultace v oblastech specifikovaných touto smlouvou, v souladu s touto
smlouvou a podle písemných požadavků Objednatele předaných poradci.
2. Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit Poradci odměnu definovanou
v článku VI. této smlouvy.
3. Odborné poradenství a konzultace bude poskytováno v oblastech realizace těchto
veřejných zakázek:
a) VZ SW centrálního úložiště,
• implementace aplikačního software pro centrální úložiště elektronických receptů
• implementace rozhraní pro poskytovatele
• integrace prostřednictvím ESB do infrastruktury SÚKL
• provoz aplikačního software pro centrální úložiště a souvisejících rozhraní
b) VZ SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky,
• implementace aplikačního software pro bezpečný a garantovaný sběr dat od
subjektů vydávajících léčivé prostředky
• integrace prostřednictvím ESB do infrastruktury SÚKL
• provoz aplikačního software pro bezpečný a garantovaný sběr dat od subjektů
vydávajících léčivé prostředky
• systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI systému pro zabezpečení
sběru dat – implementace infrastruktury, která umožní bezpečné tunelování IP

provozu SVLP a aplikačních serverů umístěných ve vzdálených lokalitách do
centrální lokality
• integrace prostřednictvím ESB do infrastruktury SÚKL
• provoz systému pro zabezpečení sběru dat – provoz infrastruktury, která umožní
bezpečné tunelování IP provozu SVLP a aplikačních serverů umístěných ve
vzdálených lokalitách do centrální lokality
c) systém zabezpečení sběru dat a implementace PKI.
• Integrace projektu s ostatními VZ
4. Odborné poradenství a konzultace bude poskytováno dále v těchto oblastech provozu
následujících informačních systémů:
a) SW Oracle Identity Management,
b) integrace uvedených systémů prostřednictvím SW Sonic ESB,
c) SW centrálního úložiště,
d) SW pro sběr dat od SVLP.
II.
Povinnosti Poradce
1. Poradce je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními
předpisy, chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele a to jak z hlediska optimalizace
nákladů vynaložených na konzultované projekty, tak na jejich technické řešení. K plnění
předmětu smlouvy je Poradce povinen důsledně využívat všechny zákonné prostředky a
uplatňovat vše, co podle svého odborného přesvědčení a příkazů Objednatele pokládá
za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními
předpisy České republiky a v jejich mezích také příkazy Objednatele.
2. Poradce se zavazuje, že poradenské a konzultační služby v rámci předmětu smlouvy ani
výsledky své poradenské a konzultační činnosti neposkytne bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele dalším subjektům.
3. Poradce je povinen všechny poradenské a konzultační služby poskytovat Objednateli
osobně (tj. nikoli prostřednictvím subdodavatelů) dle jeho požadavků a objednávek.
4. Poradce je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění
předmětu smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Poradce,
že příkazy Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je
povinen na to Objednatele neprodleně písemně upozornit.
5. Veškeré výstupy plnění Poradce podle této smlouvy budou (ať již jsou předávány
Objednateli v průběhu plnění jakýmikoli cestami a způsoby) vždy následně verifikovány
předáním listinné podoby v originálním vyhotovení té které části plnění opatřené
vlastnoručním popisem Poradce a to bez zbytečného prodlení. Jakékoli výstupy plnění
Poradce dle této smlouvy s výjimkou listinné podoby takovéhoto výstupu opatřené
vlastnoručním podpisem Poradce je třeba považovat za předběžné. Toto pravidlo je
dohodnuto s ohledem na maximální právní jistotu obou účastníků smlouvy.
6. Po ukončení smluvního úkonu je Poradce povinen bez zbytečného odkladu vrátit
Objednateli veškeré vypůjčené podklady, které mu Objednatel předal v rámci plnění této
smlouvy. Poradce je oprávněn pořizovat si z podkladů předaných mu Objednatelem
kopie pro dokumentaci své činnosti.

7. Poradce je povinen vést písemně průkaznou evidenci poskytnutých služeb a jejich
rozsahu (hodin práce pro Objednatele) jako podklad pro vyúčtování odměny dle článku
VI. této smlouvy. Tuto evidenci je Poradce povinen předkládat ke kontrole a k potvrzení
stanovené kontaktní osobě Objednatele. Bez potvrzení touto kontaktní osobou nemůže
být evidence Poradce použita jako podklad k fakturaci odměny.
III.
Povinnosti Objednatele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout poradci součinnost, která se v průběhu plnění
závazků poradce dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění předmětu této
smlouvy. Součinnost je povinen poskytnout jen na písemné vyžádání poradce
adresované kontaktní osobě objednatele. Toto písemné vyžádání musí obsahovat
specifikaci požadované součinnosti.
2. Předání a převzetí originálních podkladů Objednatele musí být potvrzeno předávacím
protokolem podepsaným poradcem a kontaktní osobou objednatele.
3. Objednatel je povinen udělit Poradci včas písemnou plnou moc, pokud to bude nezbytné
pro splnění závazku Poradce.
IV.
Trvání a zánik smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – tj. ode dne podpisu smlouvy do 31.12.2009.
2. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu
s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
V.
Místo plnění
Místem plnění je Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Čl. VI.
Odměna a platební podmínky
1. Odměna Poradce za činnosti dle čl. I této smlouvy za každou hodinu práce pro
Objednatele činí:
cena bez DPH
xxxxx,- Kč
sazba DPH
19 %
cena včetně DPH xxxxx,- Kč.
2. Počet hodin práce pro Objednatele dle odst. 2 bude Poradcem písemně řádně prokázán
na základě evidence dle čl. III. odst.7.
3. Výše uvedená odměna v sobě zahrnuje veškeré nezbytné náklady Poradce, jako jsou
např. administrativní práce, telefony, cestovné apod. spojené s poskytováním
poradenských a konzultačních služeb dle této smlouvy.

4. Odměna je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Odměna bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného poradcem.
Součástí faktury bude evidence počtu hodin za fakturované období odpracovaných
poradcem pro objednatele a vedená v souladu s článkem III odst.7 této smlouvy. Faktura
bude vystavena vždy k poslednímu dni měsíce, za který je fakturováno..
6. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
Objednateli.
7. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad –
fakturu, pokud tento neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné
cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Opravený nebo přepracovaný daňový doklad - faktura bude
opatřen novou lhůtou splatnosti.
8. Odměna bude Objednatelem hrazena Poradci bezhotovostním převodem na bankovní
účet Poradce uvedený na faktuře.
Čl. VII.
Odpovědnost za škodu
1. Poradce odpovídá Objednateli za škodu na věcech převzatých od Objednatele nebo od
třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
2. Poradce odpovídá rovněž za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s výkonem
činností dle této smlouvy.
3. Za správnost všech dokladů předložených Poradci odpovídá Objednatel. Poradce
neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Objednatele, zejména
nepředání podkladů, předání neúplných podkladů či předání podkladů a informací věcně
nesprávných či nepravdivých.
4. Poradce odpovídá za jakákoli a veškerá porušení práv duševního vlastnictví jakýchkoli
třetích osob vzniklá v souvislosti s plněním dle této smlouvy, zejména, nikoli však
výhradně porušení práv, která mají jakékoli třetí osoby k dílům, jež vzniknou v souvislosti
s plněním zhotovitele dle této smlouvy, a je povinen nahradit objednateli veškerou škodu
způsobenou takovýmto porušením práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob k
dílům.
5. Zhotovitel odpovídá za jakékoli a veškeré právní vady plnění podle této smlouvy.
Zhotovitel zaručuje, že plněním této smlouvy nepoškodí žádná práva třetích osob.
6. Případné právní vady plnění zhotovitele se zhotovitel zavazuje odstranit vždy bez
zbytečného odkladu ode doručení výzvy objednatele k odstranění těchto vad, nejpozději
však do patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

Čl. VIII.
Povinnost mlčenlivosti
1. Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při
plnění této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Poradce zprostit jen
Objednatel svým písemným prohlášením či zmocněním. Povinnost mlčenlivosti trvá i po
skončení platnosti této smlouvy.
2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na pracovníky Poradce.
3. Poradce je zproštěn povinnosti mlčenlivosti v případech stanovených zákonnými
předpisy nebo je-li podle smluvních podmínek pojišťovny, u níž uplatňuje nárok na
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s výkonem
činností dle této smlouvy, povinen pojišťovně sdělit okolnosti škodné události, či
poskytovat jinou součinnost.

Čl. IX.
Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud Poradce poruší některou z povinností týkající se
ochrany informací a závazku mlčenlivosti, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu,
kterou účastníci dohodli na částku ve výši 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, za
každé jednotlivé porušení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud Poradce poruší některou z povinností stanovených
mu v této smlouvě, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci
dohodli na částku ve výši 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých, za každé jednotlivé
porušení.
3. Úhradou smluvní pokuty Poradce nezbavuje povinnosti pokračovat v plnění smlouvy ani
nahradit prokazatelnou škodu.
Čl. X.
Společná ustanovení
1. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny
se o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany
zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.
3. Veškerá plnění Poradce dle této smlouvy budou, z důvodu právní jistoty obou smluvních
stran, vždy následně vyjádřena v listinné podobě, opatřené vlastnoručním podpisem
osoby pověřené jednat za Poradce, která bude bez zbytečného prodlení předána
Objednateli.

4. Kontaktními osobami jsou:
Objednatel: …………………………….
Poradce: …………………………..
Čl. XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze smlouvy nevyplývající se řídí
právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé,
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této
smlouvy dále prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámili, obsahu porozuměli,
souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ………………..

V…….........….. dne ………………..

______________________________

______________________________

Objednatel

Poradce

