
Zmluva 

o dodaní softvéru a poskytnutí licencie 

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona  
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov   

a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva") 

uzatvorená medzi: 

Názov:                                  Horská záchranná služba, štátna rozpočtová organizácia        
Sídlo: :                                  Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika 
V zastúpení :                        plk. Ing. Jozef Janiga, MBA, riaditeľ  
IČO:                                      37879693 
DIČ:                                      2021707776 
IČ DPH:                                nie je platiteľ DPH 
Bankové spojenie:                 
Číslo účtu:                             
IBAN:                                     
BIC/SWIFT kód:                    
(ďalej len „Klient") 
  
a 

  
Názov:                                  Medical Information Technologies, s.r.o.             
Sídlo: :                                  Vachova 43/5, 602 00 Brno-město, Česká republika 
V zastúpení :                        Ing. Filip Maleňák, konateľ 
IČO:                                      03759865 
DIČ:                                      CZ03759865 
Bankové spojenie:                 
Číslo účtu:                             
IBAN:                                     
BIC/SWIFT kód:                                       
Registrácia:                           Spisová značka C 86630 vedená u Krajského soudu v Brně 

  
(ďalej len „Developer") 
  
(Klient a Developer ďalej samostatne ako „Zmluvná strana“  a spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 
 

Čl. 1 
 

Predmet zmluvy 

1.1   Developer je podľa podmienok tejto Zmluvy povinný:                    

a)   vyvinúť a dodať softvér špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Softvér"), a        



b) ak Klient Softvér prevezme, poskytnúť Klientovi licenciu na používanie Softvéru  
podľa podmienok stanovených v čl. 2 tejto Zmluvy a poskytovať podporu Softvéru po celú 

dobu podpory, pričom táto prevádzková pomoc je podrobne definovaná v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy (ďalej len „Služby podpory").  

1.2    Klient je povinný:                    

a)  zaplatiť cenu za vývoj a dodanie Softvéru a cenu za poskytnutie Licencie v súlade 

s podmienkami tejto Zmluvy a        

               b) používať Softvér výhradne na dohodnutý účel podrobne definovaný v čl. 2 bod. 2.1.  
             tejto Zmluvy a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.       

 

Čl. 2 

Licencia 

2.1 Developer týmto udeľuje Klientovi licenciu oprávňujúcu Klienta Softvér používať na účel 

prevádzkovania systému podpory návštevníkov hôr prostredníctvom bezplatnej mobilnej 

aplikácie (ďalej len „Účel Licencie") a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, 
najmä s podmienkami stanovenými nižšie v bode 2.3 (ďalej len „Licencia"). Licencia  
sa udeľuje na dobu neurčitú ako neodvolateľná, nevýhradná a neprenosná. Licencia bude 
obmedzená na územie Slovenskej republiky. Udelenie Licencie je podmienené tým,  
že Klient Softvér v súlade s touto Zmluvou prevezme.                     

2.2 Cena za poskytnutie Licencie je zahrnutá v Konečnej cene, ktorá pozostáva z ceny za vývoj 

a dodanie Softvéru a z ceny za poskytnutie Licencie, ako je to definované v čl. 4 bod 4.1 tejto 
Zmluvy.                    

2.3    Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, Klient nie je oprávnený:                    

a)   šíriť, predávať, poskytovať sublicencie, prenajímať a ani inak poskytovať aplikačnú časť 

Softvéru v žiadnej inej forme a nikomu inému ako koncovým užívateľom,  
a to bezodplatne,        

b)   šíriť, predávať, poskytovať sublicencie, prenajímať a ani akokoľvek poskytovať neaplikačnú 
časť Softvéru,        

c)   umožniť kopírovanie, oddeľovanie častí alebo tvorbu odvodených verzií Softvéru,        

d) Softvér akokoľvek upravovať, analyzovať, dekompilovať, prevádzať zdrojový kód  
zo strojového kódu alebo sa pokúšať získať zdrojový kód Softvéru akýmkoľvek iným 

spôsobom,        

e)  vytvárať odvodené diela na základe Softvéru alebo začleniť časti Softvéru do iného 

Softvéru.        

2.4   Klient je povinný prijať vhodné opatrenia a bude zodpovedný za to, aby požiadavky stanovené 
    vyššie v bode 2.3 dodržiavali aj koncoví užívatelia.            



Čl. 3 

Míľniky 

3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Softvér bude vyvinutý a Developerom predložený Klientovi  
    k prevzatiu najneskôr do 28. 02. 2020. 

3.2  Dodržanie lehoty na predloženie Softvéru Klientovi k prevzatiu bude závisieť od poskytnutia    
    súčinnosti Klienta Developerovi dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Klienta    
    s poskytnutím súčinnosti nebude Developer v omeškaní so splnením záväzku. 

         

 

Čl. 4               

Konečná cena, platobné podmienky, faktúry 

4.1  Cena za vývoj a dodanie Softvéru a cena za poskytnutie Licencie (ďalej len „Konečná cena")  
predstavuje 30.500,00 EUR (slovom tridsaťtisícpäťsto eur) s DPH a bola Developerom 
a Klientom dohodnutá ako pevná a nemenná.       

4.2   Konečná cena sa uhradí takto: 

         a) 1. splátka vo výške 16.387,00 EUR (slovom šestnásťtisíctristoosemdesiatsedem  
                eur) s DPH sa uhradí do piatich (5) pracovných dní od doručenia faktúry vystavenej  
                Developerom Klientovi na adresu Klienta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 

         b)  2. splátka vo výške 10.000,00 EUR (slovom desaťtisíc eur) s DPH sa uhradí  
                 do štrnástich (14)  pracovných dní od doručenia faktúry vystavenej Developerom    
                 Klientovi  na   adresu  Klienta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a 

        c)   3. splátka vo výške 4.113,00 EUR (slovom štyritisícstotrinásť eur) s DPH sa uhradí  
                 do štrnástich (14) pracovných dní od doručenia faktúry vystavenej Developerom   
                 Klientovi na  adresu Klienta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

4.3    Cena za služby podpory (ďalej len „Cena za služby podpory“) predstavuje  600,00 EUR (slovom    
                       šesťsto eur) s DPH mesačne a uhradí sa vždy po uplynutí príslušného mesiaca  
                       na základe  faktúry vystavenej k poslednému dňu príslušného mesiaca, pričom splatnosť                
                       faktúry je štrnásť (14) dní. Cena za Služby podpory sa po bude uhrádzať len počas trvania   
                       doby podpory bližšie definovanej v čl. 11 tejto Zmluvy. 

4.4    V Cene za služby podpory nie sú zahrnuté náklady Developera spojené so správou Apple 

a Googleúčtov Klienta, pod ktorými bude Softvér (aplikácia) vydaný. Tieto náklady (napr. 

poplatky Applu a Googlu) uhradí Developer a budú sa refakturovať Klientovi.     

 

 
 



Čl. 5 

Vystavenie a predloženie faktúry 

5.1  Developer sa zaväzuje doručiť Klientovi vystavenú faktúru vrátane vyfakturovania jednotlivých 

plnení uskutočnených v 1.fáze realizácie projektu podľa harmonogramu projektu bližšie 

špecifikovanom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy najneskôr do 05.11.2019. 

5.2   Developer sa zaväzuje doručiť Klientovi vystavenú faktúru vrátane vyfakturovania jednotlivých 

plnení uskutočnených v 2.fáze realizácie projektu podľa harmonogramu projektu bližšie 

špecifikovanom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy najneskôr do 31.01.2020. 

5.3   Developer sa zaväzuje doručiť Klientovi vystavenú faktúru vrátane vyfakturovania jednotlivých 

plnení uskutočnených v 3.fáze realizácie projektu podľa harmonogramu projektu bližšie 

špecifikovanom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy najneskôr do 28.02.2020. 

5.4   Ak faktúra vystavená Developerom a doručená na adresu Klienta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy 

nebude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti, je Klient oprávnený vrátiť  
ju Developerovi na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť  
až dňom doručenia opravenej faktúry Klientovi.  

5.5  Ak Developer neposkytne Klientovi potrebnú súčinnosť, Klient nie je v omeškaní so splnením 

záväzku. 

Čl. 6 

Duševné vlastníctvo k Softvéru 

6.1     Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany týmto súhlasne prehlasujú a vzájomne si potvrdzujú,   
že všetky existujúce a/alebo budúce plnenia súvisiace so Softvérom sú a zostanú  
vo vlastníctve Developera s tým, že Klient nebude mať k Softvéru žiadne iné práva okrem 
práva používať Softvér v súlade s touto Zmluvou.                    

6.2   Klient sa zaväzuje uvádzať Developera ako spoluautora Softvéru na príslušných miestach,  
ako sú webové stránky aplikácie alebo služby Google Play či Apple App Store, na ktorých 

bude aplikácia zverejnená.                    

Čl. 7 

Dodanie zdrojového kódu 

7.1         Kópia zdrojového kódu (vrátane vložených komentárov) Softvéru bude Klientovi poskytnutá 
     po  uplynutí a/alebo ukončení doby podpory, pričom doba podpory je bližšie definovaná  
     v čl. 11 tejto Zmluvy.  

7.2          Spolu s odovzdaním zdrojového kódu podľa bodu 7.1 bude Klientovi poskytnutý aj súpis 
komunikačných rozhraní, s ktorými aplikácia, ktorá je predmetom Sofvéru, komunikuje. 

7.3     Klient je oprávnený po prijatí zdrojového kódu vykonať úpravy zdrojového kódu a použiť zdrojový    
  kód alebo časti kódu pri vývoji následnej verzie – pokračovateľa Softvéru aplikačnej časti. 



Čl. 8 

Prevzatie 

8.1    Prevzatie Softvéru prebehne nasledovne:                      

 a) preberací test Softvéru (test komponentov, integračné testy, systémový test, preberací test, 
     popr. test novej verzie (release) vykoná Klient do dvoch (2) týždňov odo dňa,  
     keď     Developer písomne vyhlási, že Softvér je pripravený na prevzatie  (ďalej len 
    „Akceptačný test") a                 

 b) Klient písomne potvrdí, že k prevzatiu došlo.                 

8.2    Developer poskytne Klientovi všetku potrebnú a praktickú podporu pre vykonanie Akceptačného   
testu.                    

8.3     Zistené vady budú na základe dohody klasifikované nasledovne:                    

Závažnosť 1 

Ak Softvér pobeží s chybami, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobiť:  

a) celkové zlyhanie systému,                 

b) kritické narušenie integrity dát,                 

c) nepoužiteľnosť systému z technických alebo funkčných dôvodov.                 

Závažnosť 2 

Ak Softvér beží s chybou a jeho použiteľnosť je alebo by mohla byť obmedzená alebo by chyba 

mohla spôsobiť prestoje alebo závažné narušenie integrity dát. 

Závažnosť 3 

Ak Softvér beží s chybou a jeho použiteľnosť nie je obmedzená alebo chyba nespôsobuje 

prestoje ani závažné narušenie integrity dát. 

8.4    Klient je povinný Softvér prevziať a podpísať o ňom písomné potvrdenie v prípade, že neboli 

zistené žiadne vady alebo v prípade zistenia jednej (1) alebo viac vád Závažnosti 2 a/alebo 

vád Závažnosti 3. Chyby Závažnosti 2 a/alebo vady Závažnosti 3 však musia byť odstránené  
v primeranej lehote po prevzatí.                    

8.5   Klient je oprávnený odmietnuť prevzatie a podpísať písomné potvrdenie o prevzatí v prípade,  
že bola zistená jedna (1) alebo viac vád Závažnosti 1.                    

8.6    Ak bude prevzatie odmietnuté, Developer je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť vady podľa 

poradia ich priority v primeranej dodatočnej lehote, ktorú určí Klient. Akonáhle Developer 

nadobudne presvedčenie o tom, že príslušné plnenie je pripravené k prevzatiu, začne postup 

prevzatia od začiatku.                    



8.7   Ak opakovaný Akceptačný test napriek tomu odhalí vady Závažnosti 1 a pokiaľ tieto vady nebudú 

odstránené ani po uplynutí ďalšej, kratšie trvajúcej dodatočnej lehoty, je Klient oprávnený  
od tejto Zmluvy odstúpiť.                    

Čl. 9 

Záruky 

9.1   Developer týmto zaručuje, že po celú dobu podpory:                    

a) budú Služby podpory vykonávané a poskytované v súlade s Prílohou č. 1 a v obvyklých   
lehotách,                  

  b) bude poskytnutý Softvér zbavený právnych vád, najmä práva duševného vlastníctva 
akejkoľvek tretej strany. 

9.2   Developer týmto udeľuje záruku, že Softvér je vhodný na účel použitia predpokladaný touto 
Zmluvou alebo v prípade, že tento účel nie je stanovený, k bežnému použitiu,  
a že spĺňa štandardy, ktoré je možné na základe Zmluvy očakávať. Záručná doba  
je dvadsaťštyri (24) mesiacov a začne dňom začatia Služieb podpory, ako je to definované  
v čl. 11 bod 11.1 tejto Zmluvy.                    

 

Čl. 10 

Zodpovednosť 

10.1 Celková zodpovednosť Developera v súvislosti s touto Zmluvou sa obmedzuje na sumu 
zodpovedajúcu súčtu Konečnej ceny a Ceny za služby podpory za dvanásť (12) 
mesiacov.                    

10.2   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že obmedzenie uvedené v bode 10.1 zahŕňa náhradu priamych  
i nepriamych škôd.                    

 

Čl. 11 

                                           Doba podpory a ukončenie Služieb podpory                      

11.1    Doba podpory začne plynúť odo dňa, kedy bude dokončené prevzatie (ďalej len „Dátum začatia 

služieb podpory ") a je dohodnutá na dobu platnosti Zmluvy o vzájomnej spolupráci 

a propagácii uzatvorenej medzi Developerom, Klientom a Generali Poisťovňou, a.s. so sídlom 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: 

SK2021000487 (ďalej len „Doba podpory"). 

11.2      Klient je oprávnený Dobu podpory predĺžiť (a to aj opakovane) o jeden (1) rok,  
a to písomným oznámením o predĺžení, ktoré musí byť doručené Developerovi najneskôr tri 

(3) mesiace pred aktuálnym dátumom uplynutia Doby podpory. 



Čl. 12 

Zachovanie mlčanlivosti, dôvernosť 

12.1    Obe Zmluvné strany berú na vedomie, že získali a budú aj naďalej prijímať dôverné informácie  
v súvislosti s touto Zmluvou, a to v ľubovoľnej podobe zahŕňajúce obchodné a výrobné 

tajomstvo a obchodné informácie týkajúce sa podnikania, finančnej situácie, produktov  
a plánov do budúcnosti, procesov a postupov, zákazníkov a zamestnancov a inú dokumentáciu 

(len do tej miery, do akej by rozumne konajúca osoba považovala tieto obchodné informácie 

či inú dokumentáciu za dôverné) druhej Zmluvnej strany (ďalej len „Dôverné 

informácie").                 

12.2  Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré:  

              (a) boli už bežne verejne dostupné pred začiatkom rokovaní o Zmluve,  

              (b) sa stanú bežne verejne dostupné inak ako v dôsledku porušenia tohto čl. 12 ,  

              (c) budú prijaté od tretej strany za predpokladu, že táto tretia strana nie je viazaná povinnosťou 

zachovávať ich dôvernosť,  

              (d) boli legálne v držbe Zmluvnej strany bez povinnosti zachovať dôvernosť skôr, ako boli 
poskytnuté ako Dôverné informácie alebo  

              (e) ich Zmluvná strana vyvinula samostatne bez prístupu k Dôverným informáciám druhej 

Zmluvnej strany.                 

12.3   Obe Zmluvné strany súhlasia s tým, že Dôverné informácie budú použité len na účely uplatnenia 

práv či plnenie povinností podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zmluvná strana získa Dôverné 

informácie, vynaloží táto Zmluvná strana primerané úsilie na to, aby tieto Dôverné informácie 

ochránila pred neoprávneným použitím alebo zverejnením (zámerným, náhodným alebo inak) 

tretím stranám a v každom prípade vynaloží aspoň rovnakú primeranú mieru starostlivosti  
pri prevencii takéhoto neoprávneného použitia alebo zverejnenia, ktorú uplatňuje u svojich 

vlastných informácií podobného druhu.                 

12.4  Zmluvné strany vyjadrujú svoj súhlas s uverejnením tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky a s poskytnutím prístupu k jej obsahu 

oprávneným spolupracovníkom Klienta, aby bolo možné spracovať v nej obsiahnuté údaje  
na dané účely.                 

12.5  Povinnosti podľa tohto čl. 12 zostanú bez obmedzenia v účinnosti aj po ukončení spolupráce  
s Developerom, a to bez časového obmedzenia.                

  

Čl. 13 

Rozhodné právo 

13.1 Táto Zmluva sa riadi hmotným právom Slovenskej republiky a bude sa vykladať v súlade  
s ním.                    



Čl. 14 

Ostatné ustanovenia 

 

14.1  Neplatné ustanovenia                 

Ak sú jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo neplatné alebo sa neúčinnými  
či neplatnými stanú, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. V takom prípade  
sa budú neúčinné alebo neplatné ustanovenia vykladať, ich výklad bude zmenený alebo budú 

nahradené tak, aby bol dosiahnutý nimi zamýšľaný právny a ekonomický účel. 

 

14.2  Oznamovanie                 

Všetky oznámenia, ktoré je potrebné urobiť podľa tejto Zmluvy, sa musia urobiť písomne  
a budú odoslané prostredníctvom spoľahlivej kuriérskej služby alebo doporučene a budú 

adresované zástupcovi (zástupcom) určeným Zmluvnou stranou a kontaktným osobám  
na určenú adresu (určené adresy), ktoré je možné kedykoľvek zmeniť na základe oznámenia 

zaslaného v súlade s týmito podmienkami. Oznámenia budú považované za prijaté  
po ich doručení alebo po pokuse o doručenie, ak bude ich prevzatie odmietnuté, nebudú 

vyzdvihnuté alebo budú označené za nedoručiteľné.  

 

14.3  Písomná forma                 

Platnosť prípadných zmien či dodatkov tejto Zmluvy vrátane jej príloh, vyžaduje písomnú 

formu. Od tejto požiadavky na formu možno upustiť iba písomnou dohodou podľa tohto bodu 

14.3. 

 

14.4  Úplná Zmluva                 

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky 

predchádzajúce písomné aj ústne dohody a dojednania medzi Zmluvnými stranami v súvislosti 

s predmetom tejto Zmluvy. 

 

14.5  Platnosť a účinnosť Zmluvy 

              Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 

Slovenskej republiky. Táto Zmluva  a všetky jej prípadné dodatky podliehajú zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zabezpečí 

Klient. 



14.6 Vyhotovenie                 

Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom jeden (1) rovnopis obdrží Developer a tri (3) obdrží Klient. 

  

 

 

V Hornom Smokovci_________________ 
  
 
 
  
  
 
 
  
__________________________________ 

Horská záchranná služba 
plk. Ing. Jozef Janiga, MBA 

riaditeľ 
  
  
  

V Brne___________________  
  
  
  
 
 
 
 
 _____________________________________ 

Medical Information Technologies, s.r.o. 
Ing. Filip Maleňák  

konateľ 
  



 

Medical Informations 

Technologies, s.r.o. 
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Společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 86630 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 

obchodní firma Medical Information Technologies, s.r.o. 

zastoupena 
Ing. Filip Maleňák, jednatel 
JUDr. Pavel Müller, jednatel 
Pavel Müller, B.A., LL.M., jednatel 

sídlo Vachova 43/5, Brno, 602 00 

kontaktní adresa Vachova 43/5, Brno, 602 00 

IČ 03759865 

DIČ CZ03759865 

obchodní rejstřík Spisová značka C 86630 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

ŘEŠENÍ: 
„Základním konceptem je mobilní aplikace, která umožní bezpečný pohyb v horách“  
 

- Horský vůdce a záchranář v kapse každého – 
 

• Příprava na túru včetně varování a výstrah 
• Důležitá místa, kontakty a informace o pohybu v terénu 
• Elektronická “smart” kniha vycházek 
• Tísňové volání 
• Uživatelský profil a personalizace systému 
• Přivolání pomoci v SK / CZ / AT / HU 

 
Naše projekty slouží pro tísňovou komunikaci pomocí mobilních aplikací již v několika zemích Evropy. 

Našim dosud nejvýznamnějším projektem byl vývoj a podpora provozu mobilní aplikace Záchranka 

v Česku (www.zachranka.app). Záchranka je oficiální mobilní aplikací Zdravotnické záchranné služby 

(ZZS), Horské služby a Vodní záchranné služby ČČK v ČR. Systém byl zaveden v roce 2016 plošně na 

území celé ČR s cílem využít schopností chytrých mobilních telefonů pro efektivnější komunikaci 

s tísňovou linkou 155. Toho je dosaženo prostřednictvím účinné lokalizace, identifikace a klasifikace 

volajícího či pacienta. Systém je napojen na všech 14 krajských zdravotnických operačních středisek 

(KZOS), 7 oblastí Horské služby ČR a oblasti Vodní záchranné služby ČČK. Za tři roky provozu 
v rámci České republiky evidujeme více než 970.000 uživatelů. Záchranné složky prostřednictvím 

aplikace přijaly více než 30.000 nouzových volání. Ve stovkách případů pak systém výrazně pomohl 

při záchraně osob ve volném terénu, ale i v zastavěných oblastech. Současně jsme realizovali vývoj 

mobilní aplikace Rettung (www.rettungsapp.com) pro Rakousko a připravujeme spuštění aplikace 

Eletmento pro Maďarsko (https://www.mentok.hu ). Další námi realizovaným systémem je také systém 

osobní ochrany Jablotron SOS (https://www.bezpecnostnicentrum.cz/cs/jablotron-sos ).  
  

http://www.zachranka.app/
http://www.rettungsapp.com/
https://www.mentok.hu/
https://www.bezpecnostnicentrum.cz/cs/jablotron-sos
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Ocenění: 
 

 

Aplikace roku 
1. místo – Aplikace pro lepší svět 
1. místo – Nejpřístupnější aplikace 

 

Nápad roku 
4. místo 
 

 

Internet Effectiveness Award 
3. místo – Neziskový sektor 

 

 
  Vizionář 2016 
 

 

 
Křišťálová lupa –cena českého internetu 
2. místo v kategorii Veřejně prospěšná služba 
 

 
Cena Mosty 2017 
1. místo v kategorii Zvláštní cena rady osob se 
zdravotním postižením 

 

Ceny SDGs 2018 
Ocenění za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN 

v Česku 
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Reference:  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje 
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 

Nadace Vodafone Česká republika 

Horská služba České republiky 

Česká resuscitační rada 

Česká pojišťovna 

Zdravel – elektronická zdravotní knížka 

Notruf Niederösterreich 

Nadace Vodafone Maďarsko 

Vodní záchranná služba ČČK 
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ZPŮSOB IMPLEMENTACE 
Organizační schéma projektu 

 

Projektový manažer – Vedení projektu, operativní řízení, rozhodovací pravomoc 

 
Projektové týmy – Výkonný orgán projektu, zpracování problematiky projektu, předkládání výstupů, 

testování výstupů 
 
 

Fáze projektu 
 

 

 
Analýza – analýza procesů a specifických požadavků zákazníka, popis těchto procesů a požadavků 

 
Návrh řešení – zpracování výstupů z analýz a návrh postupů realizace 

 
Vývoj – převod navržených řešení do programového prostředí 

 
Nasazení – konfigurace funkčního systému do prostředí zákazníka 

 
Provoz – úspěšné spuštění projektu a uzavření procesu implementace  

ZÁKAZNÍK

Projektový manažer

Klíčoví uživatelé

Koncoví uživatelé

DODAVATEL

Projektový manažer

Konzultanti

Vývojáři

ANALÝZA
NÁVRH 
ŘEŠENÍ

VÝVOJ NASAZENÍ PROVOZ
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REALIZACE PROJEKTU MOBILNÍ APLIKACE HZS 2.0 ZAHRNUJE: 
• Analýza potřeb klienta a definice zadání systému¨ 

• Vytvoření struktury projektu a definování cílů 

• Tvorba wireframů (schématických modelů mobilní aplikace) 

• Nastavení parametrů pro distribuci iOS app 

• Zakladní architektura iOS app 

• Příprava grafiky iOS app, import zdrojových dat a optimalizace pro všechna rozlišení 

• Nastavení ikony a úvodní obrazovky iOS app 

• Nastavení parametrů pro distribuci Android app 

• Základní architektura Android app 

• Příprava grafiky Android app, import zdrojových dat a optimalizace pro všechna rozlišení 

• Nastavení ikony a úvodní obrazovky Android app 

• Nastavení Google Play účtu 

• Nastavení služeb třetích stran pro mobilní aplikaci (mapové podklady, notifikace atd.) 

• Příprava certifikace aplikace před distribucí 

• Konfigurace CentOS serveru dodaného od HZS 

• Definice datových rozhraní pro komunikaci mobilní aplikace a CMS 

• Instalace CMS a serverových služeb pro podporu mobilní aplikace 

• Konfigurace serverové databáze a její napojení na CMS 

• Test spojení CMS a mobilní aplikace 

• Příprava rozhraní CMS pro napojení datových zdrojů 
• Definice datových rozhraní pro komunikaci mobilní aplikace a systémů HZS 

• Definice SMS rozhraní pro komunikaci mobilní aplikace a systémů HZS 

• Pomoc s vytvořením algoritmu registrace uživatelů v rámci systému pro operační řízení 

ISURUS v rámci HZS 

• Napojení registračního procesu aplikace na systémy HZS (SMS/DATA) 

• Napojení nouzových zpráv na systémy HZS (SMS/DATA) 

• Dokončení napojení online redakčního systému “CMS“ na mobilní aplikaci. 

• Propojení CMS se systémem meteostanic HZS 

• Vytvoření prostředí pro zanesení horských chat, oblastních domů HZS a záchranných stanic do 

CMS 

• Vytvoření prostředí pro zanesení AED CMS 

• Vytvoření úvodní obrazovky mobilní aplikace s výběrem jednotlivých modulů 

• Vytvoření průvodce nastavením mobilní aplikace včetně registračního procesu  

• Vytvoření modulu “Privolať pomoc“ pro odeslání tísňové zprávy a zahájení telefonického hovoru 

na linku 18 300. Nouzovou zprávu bude možné odeslat pomocí datového spojení či pomocí 

SMS přímo do systému ISURUS pro operační řízení HZS 

• Vytvoření modulu “Profil“, který slouží pro vložení informací o uživateli včetně osobních 

informací a zjednodušené zdravotní anamnézy. Modul dále umožní nastavení mobilní aplikace 

a systému notifikací pro varování a výstrahy. 

• Vytvoření modulu “Lokátor“ pro zobrazení důležitých bodů zájmu v mobilní aplikaci. 

Aktualizace bodů zájmu probíhá ze systému CMS vždy při startu mobilní aplikace, je-li 
připojena k internetu. Body jsou však dostupné i ve stavu Off-line. Správa bodů zájmu 

prostřednictvím CMS je realizována pracovníky HZS. Systém umožní zobrazit v mapových 

podkladech a dále filtrovat na základě oblasti a vzdálenosti následující body zájmu: 

• Oblastní střediska HZS 

• Záchranné stanice 



 

 
 8 

Medical Informations Technologies, s.r.o. 

 

• Databáze AED 

• Horské chaty 

• Meteostanice s aktuálním stavem počasí 
• Dokončení modulu “Privolať pomoc“. Testování a optimalizace. 

• Dokončení modulu “Lokátor“. Testování a optimalizace. 

• Dokončení modulu “Profil“, Testování především přenosu dat a push notifikací. 

• Definování a dokončení modulu “Varovania a výstrahy“ pro zobrazení informací zadávaných 

pravidelně přímo pracovníky HZS. Uživatel bude mít možnost také přihlášení k odběru těchto 

informací pomocí push notifikací. Jedná se o následující informace: 

• Výstraha pro daný den a danou oblast 

• Aktuální stav lavinového nebezpečí 

• Aktuální stav počasí 

• Součástí modulu varování a výstrah bude dále: 

• Přehled pravidel FIS 

• Přehled pravidel pohybu v horách 

• Postupy první pomoci (KPR, zlomeniny, krvácení) 

• Vytvoření základního modulu “Kniha Vychádzok“ pro zjednodušený zápis plánované cesty 

s uložením do CMS. 

• Testování aplikace na vybraných mobilních telefonech 

• Zveřejnění aplikace na internetových portálech Apple App Store a Google Play 

• Předání dokumentace včetně napojených rozhraní 

PODPORA PROVOZU SYSTÉMU MOBILNÍ APLIKACE HZS 2.0 ZAHRNUJE: 

• Dohled nad provozem mobilní aplikace na platformách Android a iOS, monitorování a průběžná 
optimalizace a aktualizace mobilní aplikace pro nové verze operačních systémů 

• Podpora komunikace s portály Google Play, Apple App Store 
• Dohled nad provozem systému pro vzdálenou správu mobilní aplikace tzv. CMS. Pravidelné 

kontroly funkčnosti systému a údržba databáze. 
• Analýza a řešení problémů v souvislosti s mobilní aplikací či CMS 
• Telefonická, emailová a osobní podpora provozu systému 

 
 
DALŠÍ VÝVOJ SYSTÉMU: 

• Na základě zkušeností s vývojem podobných systémů v Česku, Rakousku a Maďarsku je 
ideální alokovat přiměřené zdroje na další vývoj a optimalizace mobilní aplikace v souvislosti 
s využitím v provozu HZS 

• Vhodný roční rozpočet na další vývoj aplikace představuje 7.000 EUR / rok 
• Pro každé jednotlivé navržené rozšíření systému bude vypracován samostatný záměr včetně 

rozpočtu na realizaci 
• Drobné vývojové práce bude možné realizovat i prostřednictvím hodinové sazby 57 EUR / 

hodina nebo samostatnou domluvou 
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HARMONOGRAM PROJEKTU: 

• Předpokládaná doba implementace je 5 – 6 měsíců 

• Předpokládaný termín dodání aplikace do testovacího provozu je první kvartál roku 2020 

POŽADAVKY PRO NASAZENÍ SYSTÉMU CMS: 
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Aplikácia HZS 2.0, harmonogram projektu, příloha 2 
 
Fáze 1 realizace projetu do 5.11.2019:  

 Analýza potřeb klienta a definice zadání systému¨ 
 Vytvoření struktury projektu a definování cílů 
 Tvorba wireframů (schématických modelů mobilní aplikace) 
 Nastavení parametrů pro distribuci iOS app 
 Zakladní architektura iOS app 
 Příprava grafiky iOS app, import zdrojových dat a optimalizace pro všechna rozlišení 
 Nastavení ikony a úvodní obrazovky iOS app 
 Nastavení parametrů pro distribuci Android app 
 Základní architektura Android app 
 Příprava grafiky Android app, import zdrojových dat a optimalizace pro všechna 

rozlišení 
 Nastavení ikony a úvodní obrazovky Android app 
 Nastavení Google Play účtu 
 Nastavení služeb třetích stran pro mobilní aplikaci (mapové podklady, notifikace atd.) 
 Příprava certifikace aplikace před distribucí 
 Konfigurace CentOS serveru dodaného od HZS 
 Definice datových rozhraní pro komunikaci mobilní aplikace a CMS 
 Instalace CMS a serverových služeb pro podporu mobilní aplikace 
 Konfigurace serverové databáze a její napojení na CMS 
 Test spojení CMS a mobilní aplikace 
 Příprava rozhraní CMS pro napojení datových zdrojů 

Cena fáze 1 “Aplikácia HZS 2.0”:16.387,00€ s DPH 

  



  
Fáze 2 realizace projetu do 31.1.2020:  

 Definice datových rozhraní pro komunikaci mobilní aplikace a systémů HZS 
 Definice SMS rozhraní pro komunikaci mobilní aplikace a systémů HZS 
 Pomoc s vytvořením algoritmu registrace uživatelů v rámci systému pro operační řízení 

ISURUS v rámci HZS 
 Napojení registračního procesu aplikace na systémy HZS (SMS/DATA) 
 Napojení nouzových zpráv na systémy HZS (SMS/DATA) 
 Dokončení napojení online redakčního systému “CMS“ na mobilní aplikaci. 
 Propojení CMS se systémem meteostanic HZS 
 Vytvoření prostředí pro zanesení horských chat, oblastních domů HZS a záchranných 

stanic do CMS 
 Vytvoření prostředí pro zanesení AED CMS 
 Vytvoření úvodní obrazovky mobilní aplikace s výběrem jednotlivých modulů 
 Vytvoření průvodce nastavením mobilní aplikace včetně registračního procesu  
 Vytvoření modulu “Privolať pomoc“ pro odeslání tísňové zprávy a zahájení 

telefonického hovoru na linku 18 300. Nouzovou zprávu bude možné odeslat pomocí 

datového spojení či pomocí SMS přímo do systému ISURUS pro operační řízení HZS 
 Vytvoření modulu “Profil“, který slouží pro vložení informací o uživateli včetně 

osobních informací a zjednodušené zdravotní anamnézy. Modul dále umožní 

nastavení mobilní aplikace a systému notifikací pro varování a výstrahy. 
 Vytvoření modulu “Lokátor“ pro zobrazení důležitých bodů zájmu v mobilní aplikaci. 

Aktualizace bodů zájmu probíhá ze systému CMS vždy při startu mobilní aplikace, je-
li připojena k internetu. Body jsou však dostupné i ve stavu Off-line. Správa bodů 

zájmu prostřednictvím CMS je realizována pracovníky HZS. Systém umožní zobrazit 

v mapových podkladech a dále filtrovat na základě oblasti a vzdálenosti následující 

body zájmu: 
o Oblastní střediska HZS 
o Záchranné stanice 
o Databáze AED 
o Horské chaty 
o Meteostanice s aktuálním stavem počasí 

Cena fáze 2 “Aplikácia HZS 2.0”: 10.000€ s DPH 

  



  
Fáze 3 realizace projetu do 28.2.2020:  

 Dokončení modulu “Privolať pomoc“. Testování a optimalizace. 
 Dokončení modulu “Lokátor“. Testování a optimalizace. 
 Dokončení modulu “Profil“, Testování především přenosu dat a push notifikací. 
 Definování a dokončení modulu “Varovania a výstrahy“ pro zobrazení informací 

zadávaných pravidelně přímo pracovníky HZS. Uživatel bude mít možnost také 

přihlášení k odběru těchto informací pomocí push notifikací. Jedná se o následující 

informace: 
o Výstraha pro daný den a danou oblast 
o Aktuální stav lavinového nebezpečí 
o Aktuální stav počasí 

 Součástí modulu varování a výstrah bude dále: 
o Přehled pravidel FIS 
o Přehled pravidel pohybu v horách 
o Postupy první pomoci (KPR, zlomeniny, krvácení) 

 Vytvoření základního modulu “Kniha Vychádzok“ pro zjednodušený zápis plánované 

cesty s uložením do CMS. 
 Testování aplikace na vybraných mobilních telefonech 
 Zveřejnění aplikace na internetových portálech Apple App Store a Google Play 
 Předání dokumentace včetně napojených rozhraní 

Cena fáze 3 “Aplikácia HZS 2.0”: 4.113,00€ s DPH 

 
Termín dokončení závisí na spolupráci s HZS a na dodání požadovaných rozhraní a dat ze 
strany HZS. 
 
Ing. Filip Malenak 
Medical Information Technologies, s.r.o. 
 

 


