
Smlouva o poslqrtování služeb vyhodnocení dat

Psychiatrická léčebna v Kroměříži
se sídlem: 767 0I KroměříŽ' Havlíěkova 1265146,
jejímŽ jménem jedná: prim. MUDr. Petr MoŽný, ředitel
IČ 00567914,
(dále j en',Hodnocený")

a

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
se sídlem: Palackého náměstí 4,I28 01' Praha2
jejímž jménem jedná: Mgr. Jiří Holub, ředitel
IČ: 00023833
(dále j en,,Hodnotitel")

uzavírají

podle ustanovení s 269 odst. 2 zákonač. 5I3lI99I Sb., obchodního zákoníku,
tuto smlouvu o poskýování sluŽeb lyhodnocení dat:

čHnek I
Předmět smlouvy

Hodnotitel se zavuzi1e provádět pro Hodnoceného vyhodnocení dat předaných mu k tomuto
účelu Hodnoceným. Tato smlouva upravuje vztahy mezi Hodnotitelem a Hodnoceným,
zejména pak vymezuje úěel shromďďoválú a ochranu předaných dat a přístupnost ýsledků
hodnocení.

Clánek II
Účel shrom ažďování dat

Hodnocený je poskytovatelem zdravotní péče a vede pro svou vnitřní potřebu evidenci
zžztarrft o událostech ovlivňujících kvalitu poskýovaných zdravotních služeb
a bezpečnost pacienfu (dále jen ,'Událost" nebo ,,Události") a dalších souvisejících
údajů. Účelem této evidence je zýšení kvality sluŽeb a zlepšení bezpečnosti pacientů
eliminací systémových nedostatků v procesu posk1tovrání zdtavottttch služeb a nikoliv
potrestiíní nezáměmých chyb jednotlivců. Hodnocený předává pravidelně Hodnotiteli
anonymizovartá data o Událostech (dále jen ,,Data"), která neobsahují osobní údaje
ve smyslu zákona č. I0Il2000 Sb.' o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v e zténí pozděj ších předpisů.
Hodnotitelje provozovatelem elektronického systému pro sběr a analýzu Dat (dále jen

',Systém")' 
jehož účelem je umoŽnit tvorbu anaIýz založených na Datech' tvorbu

doporučení pro správnou praxi Hodnoceného a porovnáváni Dat od několika dalších
Hodnocených mezi sebou. Veškeré služby Hodnotitele uvedené v tomto odstavci jsou
Hodnocenému poskytovány Hodnotitelem zdarma po dobu platnosti této smlouvy.
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Hodnotitel poskytuje Hodnocenému pravidelné srovnání ýsledků artalýzy Dat
Hodnoceného s ýsledky analýz Dat jiných Hodnocených, pro které provádí podobné
vyhodnocování Dat (dále jen ,'ostatních hodnocených"). Pravidelnost tohoto srovnání je
dána ProvozntmÍádem, kteď tvoří Přílohu č. 1, rozsahem a frekvencí předávtání dat do
Národního systému hlášení neŽádoucích událostí, kteý tvoří Přílohu ě. 3. Registrační
list tvoří Přílohu č.2 a je nedílnou součástí této smlouvy.
Hodnotitel není oprávněn předávat Data ani výsledky analýz Hodnoceného třetím
osobám způsobem, kteý by umoŽňovaljednoznačné určení Hodnoceného. Jednoznačné
určení Hodnoceného bude znemožněno zařazenim Hodnoceného do skupiny ostatních
hodnocených spodobným spektrem poskytovaných zdravotních sluŽeb (dále jen
,,Skupina hodnocených"). Do Skupiny hodnocených bude Hodnocený zaÍazen dle
informací o spektru Hodnoceným poskýovaných zdravotních služeb.

čbnek III
Postup při shromažďování dat

1. Při prvotním předaní Dat přidělí Hodnotitel Hodnocenému identifikátor této události
v systému Hodnotitele' kteý je Hodnocený povinen používat při následném předání
doplňuj ících informací o Události.
Hodnotitel není oprávněn ke sdruŽování Dat (například pomocí přiděleného
identifikátoru) s jinými údaji' a to ani s takovými, které mu byly Hodnoceným předány
v rámci plnění jiné nežtéto smlouvy.
Technické podrobnosti automatizovaného předávání dat jsou určeny Provozním řádem.

článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran

Hodnotitel i Hodnocený jsou povinni se při práci a údrŽbě Systému řídit Provozním
řádem. o plánovaných odstávkách Systému z důvodů jeho údržby je Hodnotitel povinen
informovat Hodnoceného postupem dle Provozního řádu.
Hodnocený je povinen zajistit aby Data neobsahovala osobní údaje ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteých zákonů, ve zněti
pozdějších předpisů. V případě, Že Hodnocený Data nesprávně anonymizuje (tedy
v případě že Data budou obsahovat osobní údaje)' a Hodnotitel tuto skutečnost zjistí, je
Hodnotitel o této skutečnosti povinen Hodnoceného informovat a Hodnocený je
následně povinen předat tato data Zno\.tl správně anonymizovaná. Hodnotitel na základě
tohoto nového předání Datzajisti likvidaci původních Dat obsahujících osobniiňaje
Hodnocený je povinen informovat Hodnotitele o změnách spektra Hodnoceným
poskytovaných zdravotních služeb a objemu Hodnoceným poskýnuté péče za časové
období postupem dle Provozního řádu. Informace o objemu Hodnoceným poskýnuté
péče bude Hodnotitelem pouŽita výhradně pro účely tvorby analýz a vyhodnocování
Dat dle této smlouvy.
Hodnocený je povinen určit osobu oprávněnou kpřevzetí hodnocení, informací
o nesprávné anonymizaci a chybné klasiÍikaci Dat od Hodnotitele. Toto pověření je
uvedeno v Registračním listu' kter;ý tvoří Přílohu ě. 2 a je nedílnou součástí této
smlouvy. Předaní proběhne zaslžnim informace, hodnocení' nebo návodu k získání
hodnocení vzďálenýmpřístupem, na e-mailovou adresu určenou Hodnoceným postupem
dle Provozního řádu. Hodnotitel je oprávněn zasílat na tuto e-mailovou adresu bez

verze2012-01-20



ť

5.

1.

4.

5.

2.

a
J.

ryžáďání informace z oblasti kvality a bezpečnosti pacientu. Přístup k hodnocení bude
zabezpečen postupem určeným Provozním řádem.
Hodnocený je povinen zajislit informovanost svých pracovníků o práci se Systémem,
o dodrŽování bezpečnostních opatření při této ptáci a o účelu Systému, deklarovaného
v článku II.

Čbnek V
Zárulry Hodnotitele

Hodnotitel dokumentuje přijatá a provedená technicko-otganizační opďření k zajištění
ochrany nasbíraných Dat. Tato dokumentace není přístupná Hodnocenému ani třetím
osobám a to ani po ukončení této smlouvy. Hodnotitel tímto ýslovně prohlašuje' že
mezi pŤýďá a provedená opatření patří zejména:
a. ochrana před neoprávněným fyzickým přísfupem k Datum jejich uloŽením

v uzamykatelných místnostech budovy s nepřetrŽitou ostrahou a kamerovým
systémem.

b. ochrana před neoprávněnou změnou či zadáním Dat pomocí přidělení oprávnění
k předávání Dat výhradně osobě urěené Hodnoceným postupem dle Provozního
řádu. Hodnotitel je dále oprávněn určit osobu pro technickou správu Systému
a souvisejícího datového úložiště a uloŽených Dat.

c. ochrana Dat před zničením či ztrátou pravidelným zálohováním Dat. Tyto zálohy
budou uloŽeny v zašifrované formě.

d. ZEištění informovanosti pracovníků Hodnotitele nakládajících s Daty o tom, Že
příslušná přístupová hesla a klíče k datům a přidělené identifikátory je třeba
uchovávat v tajnosti a neposkytovď je třetím osobiím.

e. Vyrváření elektronického žurnálu, kteý umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého
důvodu bylo s Daty nakládáno.

Hodnotitel zajisti, aby jeho pracovníci nakIádající s Daty bylí vazáni povinností
mlčenlivo sti o skutečno stech vyplyvaj ící ch z D at.
Hodnotitel nezpřístupní třetím osobám žádné informace o Datech Hodnoceného, a to ani
souhrnné informace o jejich počtu způsobem, kteý by umoŽňoval ztéto informace
jednoznačně určit Hodnoceného. Data Hodnoceného lze pollžít k vyvořeni analýzy
o incidenci událostí ovlivňujících kvalitu zdravotních sluŽeb a bezpečnosti pacientu
v rámci Skupiny hodnocených a tuto analýzu zpřístupnit třetím osobám, při dodrŽení
ustanovení předchozí věty.
Hodnotitel neodpovídá za škody způsobené Hodnocenému únikem Dat, kte{ý byl
způsoben pracovníky Hodnoceného. V případě porušení povinnosti uvedené v článku V.
této smlour,y Hodnotitelem nebo osobami jím pověřenými odpovídá Hodnotitel
za škody takto vzniklé Hodnocenému.
Povinnosti Hodnotitele uvedené v tomto ělrínku V. této smlouvy se Hodnotitel zavazuje
dodrŽovat i po ukončení této smlouvy za předpoklaďu, že s předanými Daty na zál<7adě
této smlouvy nadále disponuje a nezlikviduje je.

Čtánek VI
Doba twání smlowy

Tato smlouva se lzavírá na dobu neurčitou. Její platnost a účinnost nastává dnem jejího
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

l.
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2. Jednostranné ukončení smloulry bez udání důvodu kteroukoliv ze smluvních stran je

možné písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 30
kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi. Smlouva může bý ukončena též
dohodou obou smluvních stran'

3. Po skončení účinnosti této smlouly j1žData nebudou Hodnocenému přístupná' nicméně
ztstávaji nadále uložena v Systému a na nakládání s nimi se nadále vztahují ustanovení
této smlouvy.

čHnek VII
Zv|áštní ujednání

1. Pro vzájemné předávaní informací preferují obě strany elektronickou formu. Kontaktní
e-mailová adresa Hodnotitele je uvedena v Provozním řádu Systému, kontaktní
e-mailová adresa Hodnoceného je předana Hodnotiteli postupem uvedeným
v Provozním řádu.

2. Hodnotitel je oprávněn provádět upgrade Systému na novou verzi (včetně změny
vzhledu rozhranní) a jednostranně měnit Provozní Ťád a rozsah a frekvence předávaní
dat do Národního systému hlášení neŽádoucích událostí. o upgrade Systému nebo
změně Provozního řádu je Hodnotitel povinen informovď hodnoceného elektronickou
poštou na adresu stanovenou postupem dle Provozního řádu minimálně 15 kalendářních
dní před uskutečněním plánované změny. Pokud Hodnocený nesouhlasí s ustanoveními
nové verze Provozního řádu, rozsahem a frekvencí předáváni dat nebo s vlastnostmi
nové verze Systému, má moŽnost nejpozději do 15. kalendrířního dne od okamžiku
doručení iďormace o změně Provozního řádu nebo provedení upgrade Systému podat
Hodnotiteli okamŽitou písemnou ýpověď této smlouvy bezvýpovědní lhůty.

3. Vpřípadě, že jedna ze smluvních stran poruší povinnost stanovenou touto smlouvou'
můŽe druhá strana odstoupit od této smlouvy a to nejpozději do 30 kalendrářních dnů ode
dne, kdy toto porušení zjistila. odstoupení se stane účinným dnem doruěení písemného
oznámení o něm druhé smluvní straně.

4. V případě rozporu smlouvy a Provozního řádu mají ustanovení této smlouly vždy
přednost před ustanoveními Provozního řádu.

ČHnek VIII
Zá*érečné ustanovení

1. Právní vztahy v této smlouvě písemně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákotaě.513lI99| Sb., obchodního zákoníku' v platném znění.

2. Tuto smlouvuIze měnit povze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech, znichž každý má platnost
originálu. Po podpisu této smlouvy obdrží každá ze smluvních stran dvě vyhotovení
smlouly.

Přílohy:
1. Provozní řád
2. Registrační list (v tištěné podobě pouze ěást B _ Pověřené osoby - hodnocení)
3. Rozsah a frekvence předávaní dat do nrárodního systému hlášení neŽádoucích událostí
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Provozní řád systému pro sběr a ana|ýzu anonymních údajů o událostech
ovlivňujících kvalitu zdravotních služeb a bezpečnost pacientů

Příloha smlouvy o poskytování služeb vyhodnocení dat

obecné
1. Systém je určen kanalýze jednoho druhu Událostí: hlášení nežádoucí události.
2. Kontaktní e-mailová adresa určená pro komunikaci s Hodnotitelem je

hodnoceninu/.@uzi s. cz.
3. Kontaktní e-mailové adresy pro informování Hodnoceného o plánovaných odstávkách

Systému' změnách rozhranní Systému, předání nové verze Provozního řádu a ostatní
komunikaci s Hodnoceným jsou uvedeny na Registračním listu Hodnoceného, který byl
přílohou smlouvy nebo byl později autorizován podpisem statutámího zástupce
Hodnoceného a předán Hodnotiteli.

4. o plánovaných odstávkách Systému z důvodů jeho uďržby je Hodnotitel povinen
informovat Hodnoceného elektronickou poštou nejméně 3 pracovní dny předem.

5.

6.

7.

Bezpečnost
Hodnocení je po zpracování dle pravidel uvedených ve smlouvě vystaveno na webových
stránkách Hodnotitele a odkaz na něj je předán emailem zasíIaným Hodnotitelem osobě
oprávněné k převzetí hodnocení dle Registračního listu Hodnoceného.
osoba oprávněná k převzetí hodnocení a informace o nesprávné anonymizaci či chybné
klasifikaci Dat od Hodnotitele je určená Hodnoceným v Registračním listu
Hodnoceného. Tento Registrační list byl přílohou smlouvy nebo byl později změněn na
základé emailového požadavku osoby již ktéto činnosti Hodnoceným pověřené nebo
byl později změněn a autorizován podpisem statutámího zástupce Hodnoceného
a předán Hodnotiteli. Kód Hodnoceného, kterým je identifikován v hodnocení, je
předán emailem zasíIaným Hodnotitelem osobě oprávněné k převzetí hodnocení dle
Registračního listu Hodnoceného.
Hodnocený předává do Systému Data vzdáleným přístupem zabezpeěeným pomocí
jména a hesla. Jména a hesla jsou předána Hodnotitelem Hodnocenému v zašifrované
podobě e-mailem s heslem sděleným prostřednictvím SMS osobě pověřené k převzetí
přístupových údajů určené Hodnoceným v Registračním listu Hodnoceného, který byl
přílohou smlouvy nebo byl později změněn na zékladě emailového poŽadavku osoby již
k této činnosti Hodnoceným pověřené nebo byl později změněn a autorizován podpisem
statutámího zástupce Hodnoceného a předán Hodnotiteli. Hodnocený odpovídá za to,
Že jeho pracovnici uchovají přístupové jméno a heslo v tajnosti.

ostatní
8. Hodnocený je povinen informovat Hodnotitele o změnách spektra Hodnoceným

poskyovaných zdravotních sluŽeb zasláním opraveného Registračního listu
Hodnoceného elektronickou poštou nejpozději 10 pracovních dnů před touto změnou.

9. Srovnávání s jinými zdravotnickými zařizeními probíhávždy po uzavření kalendářního
kvartálu (období leden - bŤezen, duben - červen, červenec _ záŤí, říjen - prosinec).
Hodnocený je povinen informovat Hodnotitele elektronickou poštou nejpozději do 10
pracovních dnů po konci tohoto období o objemu Hodnoceným poskytnuté péče.
Požadované ukazate}.é budou uvedeny v materiálu Rozsah a frekvence předávání dat
do Národního systému hlášení neŽádoucích událostí. Týo informace musí bý uvedeny
zvlášť pro každou lůžkovou stanici z Registračního listu Hodnoceného
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