SMLOUVA O DÍLO
Národní ústav duševního zdraví, p.o.
sídlo:Topolová 748, 250 67 Klecany
IČ:00023752
zastoupený: prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych., ředitelem
(dále jen „Zhotovitel“)
a
X, s.r.o.
Sídlo:
IČ:
Zastoupený: , jednatelem
(dále jen „Objednatel“)

(dále jen „Smluvní strany“)
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník), (dále jen „Smlouva“).
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Předmětem této Smlouvy je zhotovení studie ,,….. s diagnózou schizofrenie (SCH), depresivní
poruchy (MDD), generalizované úzkostné poruchy (GAD) a neuropatické bolesti (NP)……:
prospektivní multicentrická/……..studie“ (dále jen ,,Studie“) blíže specifikované v příloze č. 1 této
Smlouvy.
1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Studii s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést Studii pod svým vedením a prostřednictvím svých zaměstnanců,
studentů či dlouhodobě spolupracujících subjektů.
1.4. Objednatel se zavazuje provedenou Studii od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou
cenu dle níže uvedených podmínek.

II. PROVEDENÍ STUDIE
2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje zajistit sběr dat a jejich vyhodnocení u až ……
osob s diagnózou schizofrenie (SCH), depresivní poruchy (MDD), generalizované úzkostné poruchy
(GAD) a neuropatické bolesti (NP) ……… (dále jen ,,Pacienti“), kdy sběr bude zajišťován
prostřednictvím ambulantních specialistů (dále jen ,,Lékaři“), to vše blíže specifikováno v příloze č. 1
této Smlouvy. Výsledky získané na základě takto provedených vyšetření budou ze strany Zhotovitele
následně zpracovány ve formě Studie.
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2.2. Zhotovitel se v rámci provedení Studie zavazuje provést následující úkony:
a. zajištění odborné garance Studie;
b. vytvoření výzkumného plánu, výzkumného protokolu, designu a metodiky Studie;
c. vytvoření podnětového materiálu pro Lékaře a Pacienty, tj. anamnestické a další údaje, dotazník
Q-LES-Q (dále jen ,,Dotazník“);
d. tvorba informovaného souhlasu pro Pacienty;
e. posouzení navrhované Studie etickou komisí Zhotovitele;
f. zajištění distribuce Dotazníku a informovaného souhlasu k Lékařům, sledování časového
harmonogramu sběru dat, průběžná kontrola, komunikace s Lékaři, sběr vyplněných Dotazníků,
a to vše tak, aby proběhla dvě kola dotazníkové šetření, kdy v každém bude vyšetřeno až …..
osob;
g. vytvoření webového rozhraní pro sběr dat elektronickou formou;
h. správa webového rozhraní IT specialisty od ….. do února …..
i. převod dat získaných od pacientů do formátu SPP (až …..tisíc protokolů);
j. vyhodnocení nálezů, statistické zpracování výsledků, deskripce a interpretace;
k. formulace závěrečné zprávy, prezentace na domácích i zahraničních konferencích, publikace v
odborných časopisech;
l. komunikace se spolupracujícími Lékaři a Pacienty (komunikace prostřednictvím poštovních
doručovatelů, cestování apod.).
2.3. Pokud jde o povinnost Zhotovitele dle písm. f) a násl. čl. 2.2. této Smlouvy, bude spolupráce mezi
Zhotovitelem a Lékaři za účelem sběru dat prostřednictvím Dotazníku od Pacientů probíhat na základě
dohod o provedení práce uzavřených mezi vybranými Lékaři a Zhotovitelem. Výběr Lékařů je právem
Zhotovitele.
2.4. Zhotovitel ukončí shromažďování dat od Pacientů dle písm. f) a násl. čl. 2.2. této Smlouvy
prostřednictvím Lékařů:
a) v okamžiku, kdy touto cestou získá ……….. vyplněných Dotazníků, tj. …….. dotazníků za
každé ze dvou kol;
b) dnem ………….
a to podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

III. CENA
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za jednotlivé úkony při zpracování Studie následující
cenu:
a. za úkony dle písm. a) – e); g) - h) a j) – l) čl. 2.3 této Smlouvy odměnu v celkové výši …..,Kč bez DPH, tj. …..,- Kč s DPH (dále jen jako ,,Cena A“);
b. za úkony dle písm. f) čl. 2.3 této Smlouvy odměnu ve výši xy,- Kč bez DPH, tj. xy,- Kč s DPH
za každých 1000 dotazníků shromážděných dotazníků (dále jen jako ,,Cena B“);
c. za úkony dle písm. i) čl. 2.3 této Smlouvy odměnu ve výši xyy,- Kč bez DPH, tj. xy Kč s DPH
za každých 1000 protokolů převedených do formátu SPP (dále jen jako ,,Cena C“);
to vše dále jen jako ,,Cena Studie“.
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3.2. Uvedená smluvní Cena Studie zahrnuje veškeré náklady spojené s vypracováním Studie dle této
Smlouvy.
3.3 Cena Studie bude hrazena po částech, a to následujícím způsobem:
a. Cena A bude uhrazena na základě následujících faktur:
i. částka ve výši …..,- Kč bez DPH, tj. ……,- Kč s DPH bude Zhotovitelem fakturována
do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy
ii. částka ve výši ….. Kč bez DPH, tj. …..00,- Kč s DPH bude Zhotovitelem fakturována
ke dni………...;
iii. částka ve výši …. Kč bez DPH, tj. …..,- Kč s DPH bude Zhotovitelem fakturována po
převzetí Studie ze strany Objednatele dle čl. 5.2 této Smlouvy.
Cena A je stanovena jako pevná a neměnná částka, a to bez ohledu na to, zda bude v rámci
Studie shromážděno x vyplněných Dotazníků od Pacientů, nebo zda sběr Dotazníků skončí
dnem .....aniž by bylo dosaženo xy vyplněných Dotazníků, to vše v souladu s čl. 2.4. této
Smlouvy.
b. První část Ceny B bude uhrazena Objednatelem na základě faktury vystavené Zhotovitelem
ke dni 15.9.2017, kdy Cena B bude fakturována ve výši dle čl. 3.1 písm. b) této Smlouvy, a to
dle skutečného rozsahu do tohoto data provedených prací. Druhá část Ceny B bude
Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po převzetí Studie ze
strany Objednatele dle čl. 5.2 této Smlouvy.
c. První část Ceny C bude uhrazena Objednatelem na základě faktury vystavené Zhotovitelem
ke dni ……….., kdy Cena C bude fakturována ve výši dle čl. 3.1 písm. c) této Smlouvy, a to
dle skutečného rozsahu do tohoto data provedených prací. Druhá část Ceny C bude
Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po převzetí Studie ze
strany Objednatele dle čl. 5.2 této Smlouvy
3.4. Cena Studie, resp. její jednotlivé složky dle čl. 3.3. budou hrazeny na základě a v souladu
s podmínkami daňových dokladů – faktur se splatností 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne jejich doručení
Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele č……………...
3.5. Zhotoviteli budou ze strany Objednatele přiděleny rovněž finanční prostředky ve výši …………..,Kč (slovy: ………. milionů korun českých) (dále jen ,,Odměny“) které nespadají do Ceny Studie, ani
do jakékoliv jiné úhrady za práci Zhotovitele, kdy tyto prostředky budou sloužit k náhradě nákladů
Lékařů jakožto třetích osob účastnících se výzkumu v rámci provádění Studie. Tyto prostředky budou
vyplaceny Objednatelem na účet Zhotovitele č……………,
ve dvou platbách, kdy částka ve výši …………..,- Kč bude na tento účet zaslána nejpozději do
…………. a částka ve výši ………..,- Kč nejpozději do …………..
3.6. Zhotovitel se zavazuje prostředky dle čl. 3.5. vyplácet Lékařům následujícím způsobem:
-za zajištění a zprostředkování řádného vyplnění Dotazníku ze strany unikátního Pacienta
v prvním kole hodnocení odměnu ve výši xy,- Kč;
-za zajištění a zprostředkování řádného vyplnění Dotazníku ze strany unikátního Pacienta
v druhém kole hodnocení, odměnu ve výši xy,- Kč;
to vše na základě příslušných dohod o provedení práce dle čl. 2.3 této Smlouvy.
3.7. Finanční prostředky dle čl. 3.5. této Smlouvy, které nebudou vyplaceny Lékařům postupem
dle čl. 3.6. této Smlouvy, a to zejména z toho důvodu, že sběr dat bude v souladu s článkem 2.4.

3

této Smlouvy zastaven dne ………… tj. před tím je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli
nejpozději do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu dle čl. 5.3. této Smlouvy.

IV. DOBA PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Studii v souladu s touto Smlouvou nejpozději do ……, kdy bude
nejpozději formulována závěrečná zpráva. Publikace výsledků v odborných časopisech a prezentace na
odborných konferencích, v případě že bude o Studii ze strany vydavatelů časopisů a pořadatelů
konferencí zájem, proběhne do konce roku 20...
4.2. Lhůta dle odst. 4.1 tohoto článku stanovená pro dokončení Studie, nebo jejích jednotlivých částí, se
prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel neposkytuje Zhotoviteli nutnou součinnost k provedení Studie
dle odst. 7.2 čl. VII této Smlouvy a také o dobu vyvolanou přerušením provádění Studie v souladu s
odst. 6.3 čl. VI této Smlouvy.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STUDIE
5.1 Do 10 dnů po dokončení Studie, nejpozději však v poslední den Doby plnění, tj. dne ….., vyzve
Zhotovitel písemně elektronickou poštou na adresu Objednatele uvedenou v čl. 10.4 této Smlouvy k
převzetí Studie v místě sídla Zhotovitele.
5.2 Objednatel převezme provedenou Studii na elektronickém hmotném nosiči v místě sídla Zhotovitele
nejpozději do 5 dnů od doručení písemného elektronického oznámení Zhotovitele o dokončení Studie.
V případě, že tak Objednatel neučiní, považuje se Studie po 15 dnech od doručení písemného
elektronického oznámení Zhotovitele o dokončení Studie za řádně předanou.
5.3 O předání provedené Studie Zhotovitelem a převzetí provedené Studie Objednatelem sepíší smluvní
strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele. Vzor
předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STUDIE
6.1 Zhotovitel je povinen provést Studii v souladu s touto Smlouvou a v souladu s příkazy Objednatele
ohledně způsobu provádění Studie.
6.2 V případě, že Zhotovitel upozorní Objednatele na nevhodnost jeho příkazů dle odst. 6.1 tohoto
článku, nebo pokud nebude schopen takovou nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče, nemá
Objednatel jakákoliv práva z vad vzniklých pro nevhodnost příkazu.
6.3 Překáží-li nevhodný příkaz v řádném vypracování Studie, je Zhotovitel oprávněn v nezbytném
rozsahu provádění Studie přerušit až do změny příkazu. Bude-li v takovém případě Objednatel trvat na
provádění Studie podle daného příkazu, musí tak učinit v písemné formě.
6.4 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu provádění Studie.
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VII. POVINNOSTI OBJEDNATELE
7.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu za Studii podle této Smlouvy.
7.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Studie dle této
Smlouvy.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY
8.1 Tato Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
8.2 Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
a)

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli nutnou součinnost k provedení Studie dle odst. 7.2 čl.
VII této Smlouvy, a to alespoň po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů;

b)

Objednatel se dostane do prodlení s uhrazením ceny za Studii, nebo její jednotlivé části, o
více než 30 (slovy: třicet) dnů;

c)

Zhotovitel zjistí, že Objednatel neplní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nebude
objektivně schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy;

d)

dojde k prohlášení úpadku Objednatele.

8.3. Odstoupení dle tohoto článku je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení druhé
smluvní straně.
IX. LICENCE
9.1. Dojde-li na základě spolupráce smluvních stran v souvislosti s vypracováním Studie ke vzniku
jakýchkoliv nových předmětů chráněných právy duševního vlastnictví (dále jen „Autorská díla“), pak
jsou smluvní strany považovány za autory či spoluautory takových Autorských děl v rozsahu, v jakém
se na nich ve skutečnosti každý z nich bude podílet. Obě smluvní strany v tomto směru deklarují, že
pokud bude Autorské dílo vytvořeno prostřednictvím jejich zaměstnanců, bude se takové dílo považovat
za zaměstnanecké dílo ve smyslu § 58 a násl. občanského zákoníku. Pokud bude vytvořeno jinými
osobami než osobami v zaměstnaneckém poměru, zavazují se smluvní strany uzavřít s takovými
osobami taková licenční ujednání, která umožní udělení licence dle čl. 9.
9.2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byly uvedeny v rámci Studie jako subjekty podílející se na jejím
vzniku a takto byly při každé příležitosti rovněž veřejně prezentovány.
9.3. Smluvní strany si tímto vzájemně udělují oprávnění k výkonu práva užít Studii vypracovanou dle
této Smlouvy všemi možnými způsoby, jež její povaha připouští a v nejširším rozsahu, jaký umožňují
předpisy České republiky a případně též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní
nebo zpracované, či jinak změněné podobě a licenci k jejímu rozmnožování a rozšiřování. Obě smluvní
strany budou oprávněny Studii užívat jakýmkoliv způsobem uvedeným v ust. § 12-23 zákona č.
121/2000 Sb., autorského zákona, zejména Studii dále rozmnožovat, rozšiřovat, rozvíjet ji, upravovat,
zasahovat do jejího obsahu a celkově ji užívat jakýmkoli dalším způsobem, včetně účelů propagačních,
přičemž tato licence se bude vztahovat rovněž na užití Studie ve všech jazykových mutacích.
9.4. Licence podle tohoto článku se zřizuje na dobu trvání majetkových práv dle právních předpisů
platných ke dni uzavření této smlouvy, tj. po dobu života jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu
poskytovaných licencí, které jsou udělovány ke Studii, jež se týkají otázek psychického zdraví
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zkoumaných osob, považují smluvní strany za vážný důvod pro sjednání uvedené délky trvání licence
ve smyslu ust. § 2000 občanského zákoníku. Zánikem smluvních stran tato licence nepozbývá platnosti
a přechází na právní nástupce příslušného účastníka.
9.5. Smluvní strany nemají povinnost licence dle tohoto článku využít.
X. KOMUNIKACE MEZI STRANAMI
10.1 Za písemnou formu komunikace se považuje osobní doručení, doručení kurýrem, doporučený
dopis, faxová zpráva a zpráva poslaná elektronickou poštou podepsaná zaručeným elektronickým
podpisem. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy smluvních stran uvedené v záhlaví
této smlouvy. Změnu adresy pro doručování písemností je třeba vždy oznámit druhé straně bez
zbytečného odkladu, a to písemně.
10.2 Smluvní strany tímto dále sjednávají, že v případech, kdy bude komunikace mezi nimi probíhat
e-mailovou formou, budou jednotlivé e-mailové zprávy zasílány na e-mailové adresy smluvních stran
uvedené v tomto článku.
10.3 Smluvní strany tímto dále sjednávají, že e-mailová zpráva bude považována za doručenou,
pakliže druhá smluvní strana její přijetí potvrdí, popř. na tuto zprávu odpoví stejnou formou do tří (3)
dnů po jejím odeslání. V opačném případě bude e-mailová zpráva považována za nedoručenou a
odesílající smluvní strana bude povinna bez zbytečného odkladu zaslat druhé smluvní straně na její
náklady odpovídající zprávu doporučenou poštou prostřednictvím držitele poštovní licence.
10.4 Pro účely elektronické komunikace označují strany tyto kontaktní emailové adresy:
Objednatel:
Zhotovitel:

xy@nudz.cz

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11.2 Jakékoliv změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze po sobě číslovanými
dodatky k této Smlouvě, podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran.
11.3. Závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na eventuální právní nástupce
smluvních stran
11.4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
11.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom originále.
11.6. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá
to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy
zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě
nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
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11.7. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva
byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

Národní ústav duševního zdraví, p.o.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, ředitel

V Klecanech dne

__________________________

X, s.r.o.
, jednatel

V Praze dne

____________________________
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Příloha č. 1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU STUDIE
Název:
………………….ů s diagnózou schizofrenie (SCH), depresivní poruchy (MDD), generalizované
úzkostné poruchy (GAD) a neuropatické bolesti (NP): prospektivní multicentrická studie
Primární cíl:
Deskripce četnosti výskytu …………………………….a jejich změn v průběhu jednoho roku.
Sekundární cíl:
Sledování kvality života nemocných (QoL) v závislosti na hlavní a vedlejších diagnózách.

Soubor a procedura:
Data budou shromažďována v ordinacích ambulantních specialistů – ……………….. Záznam dat
specialisty bude realizován na datovém rozhraní, dotazník Q-LES-Q vyplní klienti technikou tužkapapír. Pacienti budou osloveni konsekutivně počínaje jednotně stanoveným časovým bodem. Sběr bude
ukončen po dosažení alespoň X osob na daném pracovišti. Předpokládá se vyšetření cca ………….
pacientů v každé vlně. Tomu odpovídá, 12 000 dotazníků od specialistů a stejný počet Q-LES-Q
dotazníků pacientů.
Bude vytvořen informovaný souhlas pro pacienty a studie předložena ke schválení Etické komisi NUDZ.
Nábor center bude zahájen bezprostředně po odladění a kontrole webového rozhraní s podnětovým
materiálem pro ambulantní specialisty. Lékaři těchto zařízení budou kontaktováni telefonickou i
písemnou formou, ve které naleznou instrukce, jak při shromažďování údajů postupovat, informovaný
souhlas pro pacienty a kontaktní údaje na naše pracovníky, kteří s nimi budou po celou dobu šetření v
kontaktu. Současně bude realizována také výplata odměn za vykonanou práci.
Po dokončení sběru dat bude provedena analýza a interpretace výsledků a bude formulována závěrečná
zpráva. Výsledky budou prezentovány formou odborných publikací a prezentací na domácích i
zahraničních odborných konferencích.
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Příloha č. 2

Předávací protokol o převzetí Studie
ke Smlouvě o dílo
(dále jen „závěrečná zpráva“)
Národní ústav duševního zdraví, p.o.
sídlo:Topolová 748, Klecany
IČ:00023752
zastoupený: prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych.
(dále jen „Zhotovitel“)
a
X, s.r.o.
Sídlo: lín
IČ:
zastoupený: – jednatelem společnosti
(dále jen „Objednatel“)

Článek I.

1.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 6. června 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),
na jejímž základě se Zhotovitel zavázal vytvořit pro Objednatele Studii blíže specifikovanou v čl.
I., odst. 1 Smlouvy (dále jen „Studie“).
Objednatel podpisem této Závěrečné zprávy dále potvrzuje, že Zhotovitel *)

2.
a.a)

při vytváření Studie postupoval v souladu se Smlouvou a veškeré případné změny
Studie byly v rámci vypracování Studie provedeny dle požadavku Objednatele.

a.b)

při vytváření Studie postupoval v rozporu se Smlouvou a/nebo požadavky Objednatele.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*)

- nehodící se škrtněte

Zhotovitel se zavazuje nedostatky, které byly Objednatelem zjištěny dle čl. I., odst. 2. písm.
b) závěrečné zprávy, odstranit nejpozději do*):
*)
- nehodící se škrtněte
3.

4.
Objednatel podpisem této závěrečné zprávy prohlašuje, že převzal/nepřevzal*) od
Zhotovitele Studii dle Smlouvy zachycenou na elektronickém hmotném nosiči a Zhotovitel je/není*)
oprávněn vystavit účetní doklad – fakturu v souladu s čl. 3.3 a) iii této Smlouvy.
*)

- nehodící se škrtněte
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Článek II.

1. Tato závěrečná zpráva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1)
vyhotovení a Zhotovitel také jedno (1) vyhotovení.

V Klecanech dne …………….........

X, s.r.o.

Národní ústav duševního zdraví, p.o.

Podpis: __________________________

Podpis:

__________________________

Jméno:

Jméno:

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,
FRCPsych.

Funkce: jednatel

Funkce

ředitel
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