Podmínky a pravidla přístupu k centrálnímu komunikačnímu uzlu systému ePACS
prostřednictvím komunikačního uzlu
1.

Přistupující výslovně prohlašuje, že:
- před zahájením užívání systému ePACS byl seznámen s těmito Podmínkami a pravidly
přístupu k centrálnímu komunikačnímu uzlu systému ePACS prostřednictvím
komunikačního uzlu (dále jen „podmínky“) a souhlasí s nimi;
- veškeré údaje při podpisu Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře systému
ePACS (dále je „Smlouva“) poskytl pravdivě a údaje jím uvedené mohou být
Poskytovatelem považovány za správné;
- bere na vědomí možnost dočasné či trvalé nedostupnosti dat přenášených prostřednictvím
centrálního komunikačního uzlu systému ePACS (dále jen „CKU“).
Přistupující bere na vědomí, že termíny Přistupující, Účastník a Poskytovatel a další jež nejsou
v těchto podmínkách definovány odpovídají definicím stanoveným ve Smlouvě.

2.

Přistupující se zejména zavazuje, že:
- bude dodržovat podmínky stanovené Smlouvou a těmito podmínkami;
- nebude využívat svého přístupu do systému ePACS k jakémukoli jinému účelu, než je
odesílání zdravotnické dokumentace mezi jím a ostatními Účastníky, zejména zajistí, aby
docházelo k využívání přístupu do systému ePACS v souladu s platnými právními předpisy
České republiky;
- bude dodržovat a bere na vědomí základní pravidla pro připojení komunikačního uzlu
Přistupujícího (dále jen „KU“) do infrastruktury ePACS a to zejména:
• jediným místem pro připojení do infrastruktury systému ePACS je CKU provozovaný
Poskytovatelem;
• Přistupující se připojuje k centrálnímu směrovači prostřednictvím jednoho
komunikačního uzlu;
• propojení mezi CKU a KU se zajišťuje především prostřednictvím veřejné internetové
sítě, nicméně je možné využít i jiný způsob propojení, pokud se na tom obě smluvní
strany dohodnou;
• komunikace mezi CKU a KU na síťové úrovni je zabezpečena prostřednictvím
privátní virtuální sítě (VPN) s využitím asymetrických klíčů a certifikátů;
• obsah a účel přenášených dat řídí odesílající;
• při výměně dat nedochází k jejich uložení na technických prostředcích CKU
Poskytovatele;
• připojení k CKU je umožněno jen registrovaným subjektům na základě žádosti o
přístup a podepsané přístupové smlouvy;
• za provoz a konfiguraci KU a jeho připojení k informačním systémům připojeného
Přistupujícího, stejně jako za konektivitu do internetu na straně Přistupujícího (nebo
do jiné sítě, pokud se na tom obě smluvní strany dohodly) odpovídá Přistupující.

3.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla při zajištění připojení k CKU:
- Poskytovatel předá informace potřebné pro připojení KU k CKU. Součástí předaných
informací je také vystavení systémového certifikátu pro KU, který bude použit pro navázání
VPN;
- Poskytovatel předává aktualizované údaje o cílových Účastnících dostupných v rámci
komunikační infrastruktury ePACS pro potřeby nastavení koncových stanic u Přistupujícího;
- Poskytovatel zajišťuje provoz komunikační infrastruktury ePACS, tzn. především:
• zpřístupnění centrálního směrovače ve veřejné síti;
• provoz VPN koncentrátoru na straně CKU a vystavování certifikátů potřebných pro
připojení KU;
• provoz, konfiguraci a aktualizaci centrálního směrovače; a
• konektivitu do internetu na straně CKU (nebo do jiné sítě, pokud se na tom obě
smluvní strany dohodly).

-

4.

v případě ukončení smlouvy Poskytovatel zneplatní přístup, odstraní přístupové údaje a
informace ze seznamu připojených subjektů.

Poskytovatel poskytuje přístup k CKU v následující dostupnosti za rok (365 dní):

SLA úroveň

5x8

Dostupnost

Maximální doba
výpadku (v hodinách)

98,6 %

120

Poskytovatel je oprávněn přerušit přístup k CKU zejména z důvodu nutných úprav a údržby. Jeli to možné, informuje Poskytovatel Přistupujícího o provádění uvedených činností či jiných
činností vedoucích k přerušení poskytování přístupu k CKU s dostatečným předstihem.
5.

Poskytovatel vůči Účastníkovi zejména (ne však výlučně) neodpovídá za:
nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost přístupu k CKU;
ztrátu nebo poškození jakéhokoliv obsahu Přistupujícího, zejména dat;
úhradu nákladů spojených s užíváním přístupu k CKU (zejména nákladů na internetové
připojení a další).

6.

Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel garantuje bezpečný přístup k CKU v případě
dodržování Smlouvy a těchto podmínek a za předpokladu, že systémové vybavení Přistupujícího
splňuje minimální technické požadavky stanovené na webových stránkách systému ePACS.

7.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto podmínky, zejména při
změně legislativy, technické změně systému ePACS či služeb souvisejících se systémem ePACS
či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Poskytovatele změnit.
Poskytovatel oznámí změnu prostřednictvím webové stránky systému ePACS minimálně 14 dní
před účinností této změny a o tomto oznámení informuje Přistupujícího na kontaktní email
uvedený ve Smlouvě. Přistupující má právo odmítnout změnu podmínek a od Smlouvy
s okamžitou účinností odstoupit. Pokud Přistupující užívá po účinnosti změny podmínek i nadále
systém ePACS, má se za to, že přijímá změnu podmínek.

8.

V případě rozporu mezi těmito podmínkami a Smlouvou mají přednost ustanovení Smlouvy.

V Praze dne 01.01.2020

