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Příloha 
Výhrady 

k Zadávací dokumentaci VZ38/2016 „SÚKL – informační systém e-Recept“ 

ZD, čl. 10.1. bod 3) 
Uchazeč má uvést mj. cenu „ za 1 člověkohodinu za poskytování služeb v servisní pod-

pory Systému“, pokud tuto dílčí cenu v celkové nabídkové ceně neuvede, bude to podle čl. 
10.3 „považováno za nedodržení požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách 
a bude důvodem pro vyřazení nabídky“. Proč? Co je zadavateli do vnitřní kalkulace a mzdo-
vé politiky kteréhokoliv uchazeče? A jak vůbec dospěl Zadavatel právě k ceně 58 420 tis. Kč, 
bez DPH? Také to nikomu nezdůvodňuje! 

Smlouva o dílo (SoD), čl. 1.2 bod c) 
Zhotovitel má předat Objednateli Dílo „na nosiči CD nebo DVD vč. veškerých zdrojo-

vých kódů, nezbytných pro jeho údržbu, úpravy/změny, aktualizace, případné modernizace    
a další činnosti“. V celé ZD není po Zhotoviteli požadován nákup a dodávka žádného HW 
ani systémového SW (databáze apod.), je tedy zřejmé, že se jedná pouze o dodávku SW, do-
kumentaci, školení atd. Jsou-li pracovníci SÚKL schopni dát dohromady tak komplikovanou 
ZD, naskýtá se otázka proč celý systém nanaprogramují pracovníci odboru IT SÚKLu, 
což by přišlo podstatně levněji. Navíc je zřejmé, že „údržbu, úpravy/změny, aktualizace, pří-
padné modernizace a další činnosti“ daleko snadněji zvládnou autoři SW, než kdokoliv jiný 
v cizím SW. Nebo bude SÚKL na údržbu, úpravy apod. systému opět vypisovat VZ pro exter-
ního dodavatele? 

SoD, čl. 1.2 bod g) 
Z požadavku na „zajištění migrace dat ze stávajícího centrálního úložiště elektronic-

kých receptů Objednatele do nového aplikačního SW“ je zřejmé, že data a datové struktury 
v novém úložišti nemohou být prakticky jiné, než v úložišti starém, z čehož vyplývá, že ani 
nový SW se nemůže nijak výrazně lišit od SW starého. To nahrává spekulaci,že nejblíže k zí-
skání této VZ mají firmy Tronevia a Aquasoft, samozřejmě pod jinými názvy, nejlépe obezná-
mené s potřebami stávajícího systému a vlastnící minimálně část zdrojových kódů stávajích 
SW. Na základě informací z veřejně dostupných zdrojů se osobně domnívám, že VZ vy-
hraje fa Zdravel, a.s. (do 1.7. IZIP, a.s.) ze skupiny Nordic Investors s.r.o. nebo fa Solitea 
Business Solutions s.r.o. (do 8.6. Aquasoft spol. s r.o.) z holdingu Solitea, a.s. 

SoD čl. 1.5 
„Objednatel si tímto vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu ...... Zhotoviteli takové 

omezení rozsahu předmětu Smlouvy nezakládá nárok na náhradu škody či na ušlý zisk.“ 
Není nad rovnoprávný vztah Objednatel – Zhotovitel. 

SoD čl. 6.2 
Pokud postoupí Zhotovitel Objednateli výkon majetkových práv v souladu s čl. 10 SoD 

a za odměnu zahrnutou v ceně Díla dle čl. 6.1 SoD, je to jeho věc. Doslova zábavný je poža-
davek Objednatele, uvedený v odst. 10.2.2 SoD, podle kterého v případech, kdy nemůže Zho-
tovitel sám udělit Objednateli oprávnění k užití Autorského díla, tak „zajistí, že třetí osoba, 
jež vykonává majetková práva k příslušnému Autorskému dílu, resp. práva pořizovatele Data-
báze, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) Autorské dílo užít ...... a dále 
výhradní oprávnění (licenci) užít zdrojové kódy k tomuto Autorskému dílu“. Není-li tato par-
tie napsána proto, aby Zhotovitel získal výhradní licenci od Tronevie, příp. Aquasoftu, nyní 
Solitea Business Solutions s.r.o., k některým částem díla, tak takovou třetí osobu bych rád 
viděl. 
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SoD čl. 12 
Smluvní pokuty a jejich výše až 100 000 Kč/den jsou kapitola sama pro sebe. 

SoD čl. 14 
odst. 14.1 „Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu“ 
odst. 14.2 „Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen 

pokračovat ve zhotovování díla až do uplynutí výpovědní doby“ 
Jinak řečeno, výpověďní podmínky jsou napsány čistě ve prospěch Zadavatele tak, aby 

mohl prakticky bez zaplacení dostat např. hotový prototyp i se zdrojovými kódy. 

SoD, Příloha 1, odst. 2.5 
Slibovat integraci Systému s externími IS nemocnic, lékařů a lékáren, stejně jako identi-

fikaci, autentizaci a autorizaci konkrétních uživatelů systému se systémy eGovernmentu, z ni-
chž mnohé ještě ani neexistují, je nereálná megalomanská vize, obsažená prakticky v celém 
odstavci 2.5. Dodavatelé SW pro nemocnice, lékaře a lékárny určitě s nadšením umožní do 
svých řešení přístup jinému systému. Největším deklarovaným přínosem původní ePreskripce 
měl být kompletní lékový záznam pacienta (LZP) a jeho zpřístupnění lékařům a lékárnám, 
dodnes není. 

SoD, Příloha 1, odst. 2.6 
Systémem generované unikátní náhodné číslo jako identifikátor eReceptu, přenášené 

od lékaře do lékárny na Průvodce eReceptu nebo jiném dokladu v čárovém kódu, bude poru-
šovat – stejně jako současný identifikační znak eReceptu v čárovém kódu již porušuje – pa-
tentem č. 305228 chráněná autorská práva systému Tramis. Je pravdou, že ruční vkládání zna-
kové formy ID eReceptu do počítače v lékárně autorská práva neporušuje, pouze v závislosti 
na počtu vkládaných znaků „zefektivňuje“ práci v lékárnách, vesměs vybavených snímači 
čárového kódu. 

SoD, Příloha 1, odst. 2.7 
Notifikace zpráv uživatelům Systému přes ISDS (datová schránka pacienta), mailovou 

zprávou nebo SMS zprávou není legislativně povoleno. Poznámka o „zefektivňování“ práce 
v lékárnách z předchozího upozornění platí i zde. 

SoD, Příloha 1A 

ZD počítá na více místech i s neexistující legislativou, např. 

odst. 1.1 – „V případě, že tento způsob ztotožnění nebude legislativně povolen, probě-
hne ztotožnění pouze vůči kmenu pacientů shromažďovanému v SÚKL“ 

odst. 1.12 - „Je třeba najít a legislativně upravit nástroj, který bude následně přiřazovat 
LP ze žádanky na jednotlivé pacienty“ 

odst. 2.11 - přístupu lékárníka ke všem vystaveným eReceptům pacienta „v případě, že 
toto oprávnění bude legislativně ošetřeno“ 

SoD, Příloha 1A – 1.5 
z dikce §80 ZoL „Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý 

přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi“ vyplývá, že IZ eRecep-
tu musí pacientovi sdělit lékař, neboť předepisování léčivých přípravků je věcí lékaře a paci-
enta, zákon o žádném prostředníkovi typu CÚeR nebo jiném, např. z bezpečnostních důvodů, 
nehovoří. 

SoD, Příloha 1A - 1.10 
Elektronický záznam pacienta (EZP), viz též odst. 1.6 – 1.8 „je nutné, aby měl lékař 

k dispozici přehledy o veškerých jím vystavených eRp podle různých výběrových kritérií“ 
přehled nejen o vystavených eReceptech, ale všech rp, jak konkrétnímu pacientovi, tak všem 
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svým pacientům má každý lékař ve svém SW, otázkou je kolik lékařů má čas a kolik z těch co 
mají čas se bude zajímat o to, zda si pacient jím vystavený eRecept v lékárně vyzvedl nebo 
ne, zajímat to bude snad jen lékaře, který má s danou lékárnou „nadstandardní vztah“. V uva-
žovaném přehledu pochopitelně chybí léky vystavené na běžné papírové rp a léky volně volně 
prodejné. Obdobné platí pro statistiky lékárnou vydaných léků, viz odst. 2.9 

SoD, Příloha 1A – 2.10 
„třešničkou na dortu“ je transformace papírového rp na eRecept, kdy „Systém při za-

dání této volby umožní lékárníkovi transformovat papírový recept na eRp. Lékárník prostřed-
nictvím svého lékárenského SW zadá všechny požadované položky elektronického receptu“ 
nebo odst. 1.13 v případě přeshraničního (!) receptu „Stejný postup se zvolí při záznamu re-
ceptu vystaveného mimo území České republiky“. K tomu opravdu není co dodat. 

Vznik CÚeR představuje již třetí úložiště tohoto typu, navíc nejméně úplné. Přehled   
o tom, který lékař předepsal a která lékárna kterému pacientovi, byť s anonymizovaným rod-
ným číslem na rok narození a pohlaví pacienta, léky vydala, má SÚKL již od 20.10.2009 
(odhadem cca 300 mil. Záznamů, byť pro jiné účely) a v podrobném členění na pacienta mají 
tyto údaje všechny ZP. Pokud bude ze ZP dostávat všechny údaje i ÚZIS a jeho registr, tak 
CÚeR bude dokonce čtvrtým úložištěm těchto údajů. CÚeR pak je pouze drahá přeposílací 
schránka na přenos údajů lékového předpisu od lékaře do lékárny. 
 
 
Praha / 19.8.2016 
Ing. Luděk Čermák 
 
 


