SMLOUVA O PŘÍSTUPU
KE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTUŘE SYSTÉMU ePACS

Obchodní firma

E.ICZ a.s.

Se sídlem

Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp zn. B 23578

IČ

07240091

Zastoupená
Ing. Michalem Buškem, na základě plné moci
(dále „Poskytovatel“)
a
Obchodní firma
Se sídlem
Zapsaná
IČ
Zastoupená
(dále „Přistupující“)
(Poskytovatel a Přistupující dále jen společně jako „smluvní strany“)
PREAMBULE
(A) Poskytovatel přebírá s účinností k 6. 1. 2020 provoz centrálního komunikačního uzlu systému
ePACS (dále také „CKU“) od Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem
U nemocnice 499 / 2 Nové Město 12808, Praha Hlavní město Praha (dále jen „VFN“),
tj. s účinností k 6. 1. 2020 dochází k ukončení provozu komunikačního centra VFN a k zahájení
provozu systému ePACS Poskytovatelem.
(B) Systémem ePACS se rozumí komunikační infrastruktura projektu ePACS pro výměnu
zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb (definovaných zákonem
č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) prostřednictvím
DICOM standardů.
(C) CKU je jediným místem pro připojení schváleného technického zařízení (dále také „KU“) do
komunikační infrastruktury ePACS a zároveň centrálním směrovačem bezpečné a důvěryhodné
výměny elektronické obrazové dokumentace na bázi DICOM standardů mezi KU, kterými jsou
Účastníci připojeni do komunikační infrastruktury ePACS.
(D) Účastník znamená vlastníka schváleného technického zařízení s nainstalovaným SW produktem
AMIS*PACS CommunicationNode (komunikační uzel – KU), který má zájem prostřednictvím
svého komunikačního uzlu realizovat DICOM komunikaci přes centrální komunikační uzel ePACS
Poskytovatele, nebo uživatele služby ePACS Schránky, který má zájem prostřednictvím funkcí této
služby realizovat DICOM komunikaci přes centrální komunikační uzel ePACS Poskytovatele.
Smluvní strany níže uvedeného dne uzavírají tuto Smlouvu o přístupu ke komunikační infrastruktuře
projektu ePACS (dále také „smlouva“):

ČLÁNEK 1
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLO UVY

1.1

Účelem této smlouvy je upravit přistoupení Přistupujícího k CKU a zajistit dodržování pravidel
a standardů vzájemné komunikace mezi Účastníky za pomoci komunikační infrastruktury
projektu ePACS.

1.2

Předmětem této smlouvy je poskytnutí přístupu k CKU Poskytovatelem Přistupujícímu a
Přistupující touto smlouvou projevuje svobodnou vůli přistoupit k systému ePACS a zavazuje se
dodržovat pravidla a standardy vzájemné komunikace mezi Účastníky za pomoci komunikační
infrastruktury projektu ePACS a Podmínky a pravidla přístupu uvedené v čl. 2.1 této smlouvy.
ČLÁNEK 2
PO DMÍNKY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU KE KO MUNIKAČNÍ INFRASTRUKTUŘE

2.1

EPACS

Přistupující bere na vědomí, že Poskytovatel zveřejňuje na webových stránkách projektu
www.epacs.cz (dále jen „webové stránky ePACS“):
a) podmínky a pravidla přístupu k CKU obsahující obecná pravidla pro připojení k CKU; a
b) minimální technické, provozní a bezpečnostní požadavky pro připojení KU Přistupujícího
k CKU, jež musí Přistupující zajistit a splňovat, aby bylo zajištěno bezproblémové a
bezpečné připojení KU Přistupujícího k CKU Poskytovatele a nemohlo dojít k ohrožení
provozu a bezpečnosti ostatních Účastníků. Jedná se zejména o verze podporovaných
standardů výměny dat, komunikačních protokolů, operačních systémů, certifikátů apod.
(společně dále jen „pravidla přístupu“)

2.2

Přistupující potvrzuje, že se s pravidly přístupu uvedenými na webových stránkách systému
ePACS ke dni podpisu této smlouvy seznámil a potvrzuje, že s nimi souhlasí.

2.3

Poskytovatel se zavazuje Přistupujícího o každé změně pravidel přístupu informovat
prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v této smlouvě nejméně 14 dní před provedením
takovéto změny. Pokud nebude Přistupující se změnou pravidel přístupu souhlasit, je oprávněn
od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit, jinak se Přistupující zavazuje pravidla přístupu
akceptovat a splňovat. V případě, kdy Přistupující nebude splňovat pravidla přístupu, je
Přistupující oprávněn Přistupujícímu pozastavit přístup k CKU nebo od smlouvy s okamžitou
účinností odstoupit.

2.4

Poskytovatel zveřejňuje na webových stránkách ePACS také seznam všech aktivních Účastníků
s platnou přístupovou smlouvou, aktivované služby a funkce jednotlivých komunikačních uzlů a
ePACS schránek. Přistupující souhlasí se zveřejněním informací na webových stránkách ePACS
v rozsahu zejména: název/jméno, adresa, IČO, IČZ a kontaktní telefon a e-mail Přistupujícího,
jméno, telefon a e-mail kontaktních osob pro IT provoz a pro medicínský provoz, jsou-li odlišné
od údajů Přistupujícího, a dále identifikaci KU (IP a AET) v komunikační infrastruktuře ePACS
a povolené služby/funkce na KU Přistupujícího.

ČLÁNEK 3
CENA
3.1

Přistoupení Přistupujícího k CKU je bezplatné.
ČLÁNEK 4
BEZPEČNO ST A O CHRANA O SOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1

Výměna a užití zdravotnické dokumentace musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy,
zejména se:
- zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, a
- zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(„ZZOÚ“) resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů („GDPR“), a jejich prováděcími předpisy, ve kterých jsou upravena
práva a povinnosti při zpracování a užití zdravotnické dokumentace, osobních údajů a
ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromí dotčených subjektů.

4.2

Přistupující prohlašuje, že vzhledem k tomu, že jakékoli údaje jsou prostřednictvím systému
ePACS přenášeny vždy pouze na základě jeho pokynu, nikoliv automaticky, je čistě v diskreci
Přistupujícího posoudit u každého odeslání dat, zda je odeslání zdravotnické dokumentace
v souladu s platnými právními předpisy České republiky, mezi které patří zejména předpisy
uvedené v čl. 4.1 výše. Poskytovatel ani provozovatel tedy neodpovídají za využívání systému
ePACS, resp. CKU Přistupujícím a výlučně Přistupující je odpovědný za oprávněnost výměny a
užití zdravotnické dokumentace a zavazuje se zajistit, aby při využívání systému ePACS, resp.
CKU nebyly porušovány žádné právní předpisy České republiky nebo třetích zemí.

4.3

Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a jiných důvěrných
informacích, které jim byly na základě této smlouvy poskytnuty, a to bez ohledu na to, zdali je
poskytla druhá smluvní strana, nebo jiný Účastník. Tato povinnost mlčenlivosti není časově
omezená ani není vázána na trvání této smlouvy.

4.4

Přistupující dále bere na vědomí, že na základě této smlouvy může docházet k výměně
zdravotnické dokumentace, tj. k předávání osobních údajů ve smyslu GDPR, mezi Přistupujícím
a ostatními Účastníky s tím, že v takovémto případě budou jak Přistupující, tak i tito Účastníci v
pozici správců osobních údajů ve smyslu GDPR, resp. ve vztahu správce - zpracovatel. Strany
mají za to, že na základě této smlouvy nedochází k systematickému zpracování osobních údajů
na straně Poskytovatele a to s ohledem na vyloučení možnosti přístupu Poskytovatele k
přenášeným datům (zdravotnické dokumentaci) s tím, že další podrobnosti jsou uvedeny na
webových stránkách systému ePACS.

4.5

Poskytovatel je oprávněn pozastavit přístup Přistupujícího do systému ePACS v případě, kdy se
dozví, že Přistupující při využívání systému ePACS porušuje čl. 4 této Smlouvy, resp. předpisy
České republiky nebo třetích zemí.

4.6

Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti v souvislosti
s poskytováním připojení k CKU. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy však
Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou jinak než úmyslně nebo z hrubé

nedbalosti vůči Přistupujícímu, Účastníkům či třetím osobám, vzniklou v souvislosti s připojením
k CKU, a to včetně nepřímé škody, ušlého zisku, náhodné, následné škody, škody způsobené
ztrátami nebo poškozením dat, škody vzniklé nefunkčnosti či nedostupnosti CKU nebo škody
spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě či jakékoliv jiné škody.
Poskytovatel dále neodpovídá za škodu vzniklou porušením čl. 4 této Smlouvy ze strany
Přistupujícího, resp. předpisů České republiky nebo třetích zemí. Smluvní strany se dohodly, že
se nahrazuje pouze škoda skutečná.

ČLÁNEK 5
PLATNO ST SMLO UVY A ZPŮSO B JEJÍHO UKO NČENÍ

5.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

5.2

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.3

Poskytovatel a Přistupující jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

5.4

Každá smluvní strana může od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo
na základě podstatného porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran. Za podstatné
porušení smluvních povinností se považuje porušení povinností vyplývajících z této smlouvy
nebo platných právních předpisů České republiky.

5.5

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

5.6

Veškerá oznámení učiněná v souvislosti s touto smlouvou a veškeré informace předávané v rámci
smluvního vztahu založeného touto smlouvou budou předávány písemně a výlučně
prostřednictvím e-mailu, kurýrní služby nebo registrovaného poštovního styku nebo osobně proti
podpisu k rukám kontaktní osoby na adresu uvedenou níže nebo na jakoukoli pozdější adresu
prokazatelně písemně oznámenou druhé smluvní straně. Dokumenty předané jiným způsobem
nebudou považovány za řádně doručené.
Poskytovatel Ve věcech smluvních:
Martina Petříková, gsm:+420 724 429 220, e-mail: martina.petrikova@i.cz
Ve věcech technických:
Radim Hučko, gsm: +420 724 429 712, e-mail: radim.hucko@i.cz
Přistupující Kontaktní osoba:
gsm:
email:
Smluvní strany určují osoby výše uvedené za kontaktní osoby v rámci plnění této smlouvy. V
případě změny kteréhokoli z kontaktních údajů je Strana povinna tuto změnu neprodleně písemně
oznámit druhé Straně.

ČLÁNEK 6
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
6.1

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze
měnit i jednostranným písemným oznámením. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat
změny uvedených údajů druhé smluvní straně.

6.2

Není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností
vyplývajících z této smlouvy, nebo zákona.

6.3

Smluvní strany se seznámily s obsahem smlouvy a prohlašují, že tato byla uzavřena na základě
jejich svobodné a vážné vůle.

6.4

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

6.5

Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Plná moc pro Ing. Michala Buška
V Praze dne ________________

V _________________ dne ________

za Poskytovatele

za Přistupujícího

______________________
Ing. Michal Bušek
na základě plné moci

_____________________
_____________________ (jméno)
_____________________ (funkce)

Příloha č.1 - Plná moc Michala Buška

