PŘÍSTUPOVÁ SMLOUVA KE KOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTUŘE METROPOLITNÍHO PACS
Poskytovatel :
Obchodní firma (název):
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, Praha ,128 08
00064165
CZ00064165
ředitelem MUDr. Janem Břízou, CSc., MBA

Přistupující :
Obchodní firma (název):
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Tato smlouva se řídí ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve zněné pozdějších předpisů
Shora uvedené a níže v této smlouvě podepsané osoby za výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného
dne, měsíce a roku tuto přístupovou smlouvu.
Článek 1.
Předmět smlouvy
Předmětem této přístupové smlouvy je zajistit dodržování pravidel a standardů vzájemné komunikace za pomoci
komunikační infrastruktury projektu „DICOM komunikace mezi zdravotnickými zařízeními“
Článek 2.
Pravidla komunikace
1.

Použité standardy a protokoly MP (ve verzi 1.0)




2.

VPN na bázi SSL/TLS protokolu s využitím asymetrických klíčů a certifikátů dle X509
Komunikace mezi komunikačním uzlem a centrálním směrovačem prostřednictvím standardu
DICOM ver3., specifikace min. 2003
o Asociace včetně rozšířeného vyjednávání
o DIMSE služby C-Echo a C-Store
o Podpora min. ImageStorage SOP Class a StructuredReport SOP Class
o Podpora min. Default Transfer Syntax
Podpora zabezpečení digitálním podpisem dle specifikace DICOM 3.15 – Security Profiles

Základní pravidla pro připojení k MP


Základním a jediným místem pro připojení do MP je centrální směrovač (dále jen KCU)
provozovaný poskytovatelem připojení



Každé přistupující zdravotnické zařízení (dále jen ZZ) se připojuje k centrálnímu směrovači
prostřednictvím jednoho komunikačního uzlu (dále jen KU).



Propojení mezi KCU 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.

3.



Komunikace mezi KCU a KU na síťové úrovni je zabezpečena prostřednictvím privátní virtuální
sítě s využitím asymetrických klíčů a certifikátů.



Obsah a účel odesílaných obrazových dat řídí odesílající ZZ.

Povinnosti poskytovatele připojení k MP


Poskytovatel předá informace potřebné pro připojení KU k KCU. Součástí předaných informací je
také vystavení systémového certifikátu pro KU, který bude použit pro navázání VPN.



Poskytovatel předává aktualizované údaje o cílových ZZ dostupných v rámci MPP pro potřeby
nastavení koncových stanic u přistupujícího ZZ.



Zajišťuje provoz komunikační infrastruktury od KU přistoupivších ZZ, tzn. především:



4.

o

Zpřístupnění centrálního směrovače ve veřejné síti

o

provoz VPN serveru na straně centra a vystavování certifikátů potřebných pro připojení
KU

o

provoz, konfiguraci a aktualizaci centrálního směšovače

Poskytovatel provozuje internetové stránky, na kterých je evidence zdravotnických zařízení, které
přistoupili do Dicom komunikace na základě této smlouvy. Na těchto stránkách eviduje i funkčnost
jednotlivých komunikačních uzlů.

Povinnosti přistupujícího ZZ k MP


Přistupující ZZ předá informace potřebné pro připojení jeho KU k KCU.



Přistupující ZZ zajišťuje provoz svého KU, což znamená především:
o

Umožnění KU síťové spojení s KCU

o

Provoz VPN klienta na straně KU

o

Provoz, konfigurace a aktualizace svého KU včetně definování a udržování přístupových
práv uživatelů ZZ ke službám MP



Konfigurace svých koncových pracovišť ZZ dle podkladů dodaných poskytovatelem pro přístup
uživatelů ke službám MP.



Přistupující ZZ bude dodržovat technologická pravidla přístupu do MP.



Přistupující ZZ souhlasí se zveřejněním těchto informací na www stránkách pro ostatní ZZ

Adresa ZZ :
Kontaktní
informace IT
provoz
Kontaktní
informace pro
medicínský
provoz

Název/jméno

Telefon

E-mail

Článek 3.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních a uzavírá se na
dobu neurčitou.
Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo na základě podstatného porušení
smluvních povinností jednou ze smluvních stran. Za podstatné porušení smluvních povinností poskytovatele
se považuje zejména prodlení poskytovatele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle této smlouvy po
dobu delší než 30 dnů.
Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.
Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je tři
měsíce a začíná prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.
Článek 4.
Závěrečná ujednání
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.
Není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností vyplývajících
z této smlouvy, nebo zákona.
Smluvní strany se seznámili s obsahem smlouvy a prohlašují, že tato byla uzavřena na základě jejich
svobodné a vážné vůle.
Obě strany si jsou vědomi, že výměna obrazové dokumentace musí probíhat v souladu se zákonem č.
20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých jsou upravena práva a povinnosti při zpracování
osobních údajů a ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromí dotčených subjektů.
Smlouva je ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne:

V Praze dne:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
ředitel:

(přistupující)
MUDr. Jan Bříza CSc., MBA (poskytovatel)

