Smlouva o poskytování služeb vyhodnocení dat
Poskytovatel zdravotních služeb.psychiatrická léčebnav Kroměříži
se sídlem: 767 40 Kroměříž, Havlíčkova1265'
zastoupená: MUDr. Petr MoŽný, ředitelem
IC: 00 56 79 14,
(dále jen,,hodnocený")
a

Univerzita Karlova v

3.lékařská fakulta
se sídlem: Ruská 87, 110 00 Praha 10
zastoupená: prof.MUDr.Michalem Andělem, CSc., děkanem
IC: 00 21 62 08
(dále jen,,hodnotitel")

P raze,

uzavírají

tuto smlouvu o poskýování sluŽeb vyhodnocení dat:

čHnek I
Předmět smlouly
Hodnotitel provádí pro Hodnoceného vyhodnocení dat předaných mu k tomuto účelu
Hodnoceným. Tato smlouva upravuje vztahy mezi Hodnotitelem a Hodnoceným, zejména
pak vymezuje účelshromaŽďování a ochranu předaných dat a přístupnost v1išteani
hodnocení.

Clánek II
Účel shrom ažďování dat

i.

2.

a

Hodnocený je poskytovatelem zdravotních sluŽeb a vede pro Svou vnitřní potřebu
evidenci záznama o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotních sluŽeb a bezpečnost
pacientů (dále jen ,,událostech") a dalšíchsouvisejícíchúdajů.Účelem této evidence je
zvýšeníkvality sluŽeb a zlepšeníbezpečnosti pacientů eliminací systémovýóh
nedostatků V procesu poskytování zďtavotních sluŽeb a nikoliv potrestání nezáměrných
chyb jednotlivců. Hodnocený předává pravidelně Hodnotiteli data o Událostech (dále
jen,,data"),ktetáneobsahují osobní údaje ve smyslu zákonač. 1O1l2OO0 Sb', o ochraně
osobních údajůa o změně některých zákonů' ve znění pozdějšíchpředpisů.
Hodnotitel je provozovatelem elektronického systému pro sběr a analýzu Dat (dále jen
,,systém") jehoŽ účelemje umoŽnit tvorbu analýz založených na Datech, tvorbu
doporučenípro správnou praxi Hodnoceného a porovnávání Dat od několika
Hodnocených mezi sebou. Tato služba je Hodnocenému poskytována Hodnotitelem
zdarmapo dobu platnosti této smlouvy.
Hodnotitel poskytuje Hodnocenému pravidelné srovnání výsledků analýzy Dat
Hodnoceného s výsledky analýz Dat jiných Hodnocených, pro které provádí podobné
vyhodnocování Dat (dále jen ,,ostatních hodnocených"). Pravidelnost tohoto srovnání je
dána ProvoznímÍáďem.
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4.

1.

2.

a

J.

l.

2.

a
-).

4.

5.

Hodnotitel není oprávněn předávat Data ani výsledky analýz Hodnoceného třetím
osobám způsobem, který by umožňoval jednoznačné určeníHodnoceného. Jednoznačné
určeníHodnoceného bude znemožněno zaŤazením Hodnoceného do skupiny ostatních
hodnocených s podobným spektrem poskýovaných zdravotních služeb' (dále jen
,,skupina hodnocených"). Do Skupiny hodnocených bude Hodnocený zařazen ďIe
informací o spektru Hodno ceným po skýovaných zdr av otních sluŽeb.

čHnek III
Postup při shromaždoování dat
Při prvotním předání Dat přidělí Hodnotitel Hodnocenému identifikátor této události
v systému Hodnotitele, který je Hodnocený povinen pouŽívat při následném předání
doplňujících informací o Události.
Hodnotitel není oprávněn ke sdruŽování Dat (například pomocí přiděleného
identifikátoru) s jinými údaji, a to ani s takovými, které mu byly uodr'o"e'ým předány
v rámci plnění jiné než této smlouvy.
Technické podrobnosti automatizovaného předávání dat jsou určeny Provozním řádem.
čHnek IV
Práva a povinnosti smluvních stran
Hodnotitel i Hodnocený jsou povinni se při práci a udržbě Systému řídit Provozním
řádem. o plánovaných odstávkách Systému z důvodů jeho údržbyjeHodnotitel povinen

informovat Hodnoceného postupem dle Provozního řádu.
Hodnocený je povinen zajistit aby Data neobsahovala osobní údaje ve smyslu zákona
č.
10I/2000 Sb., o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Hodnocený je povinen informovat Hodnotitele o změnách spektra Hodnoceným
poskýovaných zdravotních sluŽeb a objemu Hodnoceným poskytnuté péče,vyjádřóné
počtem lůŽkodnůa počtem nových hospitalizací za časóvé óuaoui, postupem
dle
Provozního řádu. Informace o objemu Hodnoceným poskýnuté péčebude
Hodnotitelem použita výhradně pro účelytvorby analýza vyhoánoclváni Dat.
Hodnocený je povinen určit osobu oprávněnou k pr'evzetí hodnocení od Hodnotitele.
Předání proběhne zasláním hodnocení, nebo návodu kjeho získénívzdáleným

přístupem, na e-mailovou adresu určenou Hodnoceným postupem dle Provozního
řádu.
Hodnotitel je oprávněn zasílat na tuto e-mailovou ad.eru bez vyžád,ání informace
z oblasti kvality a bezpečnosti pacientů. Hodnocení bude žabezpečenoproti
neoprávněnému přístupu postupem určeným Provozním řádem.
Hodnocený je povinen zajistit informovanost svých pracovníků o práci se Systémem,
o
dodrŽování bezpečnostníchopatření při této práci a o účelusystému, deklaiovaného
v
člrínkuII.

Clánek V
Záruky zpracovatele

l.

Hodnotitel dokumentuj e přIjatá a provedená technicko -organizační opatření k zajištění
ochrany nasbíraných Dat. Tato dokumentace není přístupná Hodnocenému ani
třetím
osobám. Mezi pŤ1jatá a provedená opatření patŤí zejména:
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ochrana před neoprávněným fyzickým přístupem k Datům jejich uloŽením
v uzamykatelných místnostech budovy s nepřetrŽitou ostrahou a kamerovým
systémem.

ochrana před neoprávněnou změnou čízadáním Dat pomocí přidělení oprávnění
kpředávání Dat výhradně osobě určenéHodnoceným postupóm dle Próvozního
řádu. Hodnotitel je dále oprávněn určit osobu pro technickou správu Systému a
souvisejícího datového úloŽištěa uloŽených Dat.
ochrana Dat před zničeníměi ztrátou pravidelným zálohovánímDat. Ty1o zálohy
budou uloženy v zašifrovanéformě.
d. Zajištěníinformovanosti pracovníkůHodnotitele nakládajících s Daty o tom, že
příslušná přístupová hesla a klíček datům a přidělené identifikátory je třeba
uchovávat v tajnosti a neposkýovat je třetím osobám.
e. Vytváření elektronického Žurnálu, který umoŽní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého
důvodu bylo s Daty nakládáno.
Hodnotitel zqistí, aby jeho pracovníci nakládající s Daty byli vazáni povirrrrostí
mlčenlivosti o skutečnostech vyplývaj ících z Dat.
Hodnotitel nezpřístupní třetím osobám žádnéinformace o Datech Hodnoceného' a to ani
souhrnné informace o jejich počtu způsobem, který by umožňoval ztéto informace
jednoznačně určit Hodnoceného. Data Hodnoceného lze použítkvývoření analýzy
o
Skupině hodnocených a tuto analýzu zpřístupnit třetím osobám, při dodrženíustanovení
b.

2.
a

-1.

předchozí věty.

4.

Hodnotitel neodpovídá za škody způsobené Hodnocenému únikem Dat, který byl
způsoben pracovníky Hodnoceného.

článek VI

Doba trvání smlouvy

l.
2.

a

J.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Její platnost a účinnostnastává dnem jejího
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Jednostranné ukončenísmlouvy bezudání důvodu kteroukoliv ze smluvních stran je
možnépísemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí30
kalendářních dní ode dne doručenípísemnévýpovědi.
Po skončeníplatnosti této smlouvy jlžDatanebudou Hodnocenému přístupná, nicméně
zistávají nadále uložena v Systému a na nakládání s nimi se nadále vztahýíustanovení
této smlouvy.

čbnek VII

Zv|áštní ujednánÍ
1.

Pro vzájemné pŤedáváttí inťormací preferují obě strany elektronickou formu' Kontaktní
e-mailová adresa Hodnotitele je uvedena v Provozním řádu Systému, kontaktní emailová adresa Hodnoceného je předána Hodnotiteli postupem uvedeným v Provozním

řádu.

2.

Hodnotitel je oprávněn provádět upgrade Systému na novou verzi (včetně změny
vzhledu rozhtanní) a jednostranně měnit Provozní řád. o upgrade Systému nebo změně
Provozního řádu informuje Hodnotitel hodnoceného elektronickou poštou na adresu
stanovenou postupem dle Provozního řádu minimálně 15 kalendářních dní před
uskutečněním plánované změny. Pokud Hodnocený nesouhlasí s ustanoveními nové
yetze Provozního řádu nebo s vlastnostmi nové yerze Systému, má
moŽnost nejpozději
v1.1

do 15 kalendářních dne od změny Provozního řádu nebo provedení upgrade Systému

a

J.

4.

podat Hodnotiteli okamžitou písemnou výpověď této smlouvy bez výpovědní lhůty.

V případě, že jedna ze smluvních stran poruší povinnost stanovenou touto smlouvou'
můžedruhá strana podat okamžitou písemnou lypověď této smlouvy bez výpovědní
lhůty a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy toto porušeni zjistila.

V případě rozporu mají ustanovení této smloulry vždy přednost před ustanoveními
Provozního řádu.

čHnek VIII

Závěrečné ustanovení

1.

Tato smlouva je vyhotovena ve čt/ech stejnopisech, znichž každý má platnost
originálu. Po podpisu této smlouvy obďrží každá ze smluvních stran ávě vyhotovení
smlouvy.

Přílohy:
1. Provozní řád
2. Registračnílist
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Provozní řád systému pro sběr a ana|ýzu anonymních údajůo událostech
ovlivňujících kvalitu zdravotních služeb a bezpečnost pacientů

obecné

1. Systém je určen kanalýzejednoho druhu Událostí:,hlášení nežáďoucíudálosti.
2. Kontaktní e-mailová adresa určená pro komunikaci s Hodnotitelem
3.

4.

je
kabinetvz@iÍJ.cuni.cz.
Kontaktní e-mailové adresy pro informovríní Hodnoceného o planovaných odstávkách
Systému, změnách rozhranní Systému' předání nové verze Provozního řádu a ostatní
komunikaci s Hodnoceným jsou uvedeny na Registračnímlistu Hodnoceného, kteý
byl
přílohou smlouvy nebo byl později autorizován podpisem statutárního zasíupóe
Hodnoceného a předán Hodnotiteli.
o plránovaných odstávkách Systému z důvodůjeho udržby je Hodnotitel povinen
informovat Hodnoceného elektronickou poštou nejméně 3 praóovní dny předem.

Bezpečnost
5.

6.

osoba oprávněná k převzetí hodnocení od Hodnotitele je určená Hodnoceným v
Registračnímlistu Hodnoceného, který byl přílohou smlouvy nebo byl později
autorizovanán podpisem statutárního zástupce Hodnoceného a předán Éodnotiteli.
obsah hodnocení je zabezpečen pomocí jména a hesla. Jména a hesla jsou předána

Hodnotitelem Hodnocenému telefonicky nebo v zašifrovanépodobě e-maiiem s heslem
sděleným telefonicky osobě oprávněné k převzetí hodnocení dle Registračníholistu
Hodnoceného. Hodnocený odpovíďá zato, že jeho pracovníci uchovají p}ístupová jména
a hesla v tajnosti.
Hodnocený předává do Systému Data vzdáIeným přístupem zabezpečenÝm pomocí
jména a hesla. Jména a hesla jsou předána Hodnotitelem Hodnocenému
te1eionicky
nebo v zašifrované podobě e-mailem s heslem sděleným telefonicky osobě pověřené
kpŤevzetí přístupových údajůurčenéHodnoceným v Registračním tistu Hoan_oceného,
který byl přílohou smlouvy nebo byl později autorizóvanán podpisem statutámího
zástupce Hodnoceného a předán Hodnotiteli. Hodnocený odpbviáa za to, že jeho
pracovníci uchovají přístupové jméno a heslo v tajnosti.

ostatní

7.
8.

je povinen

informovat Hodnotitele o změnách spektra Hodnoceným
poskytovaných zdravotních služeb zaslénímopraveného Registračníholistu
Hodnocený

Hodnoceného elektronickou poštou nejpozději 10 pracovních dnů přej.touto změnou.
Srovnávání s jinými zdravotnickými zaiízeními probíhávždy po uzavření kalendářního
kvartálu (období leden - bŤezen, duben - červen' červenec _ záŤí, říjen - prosinec).
Hodnocený je povinen informovat Hodnotitele nejpozději do 10 praóovních dnů po

konci tohoto období o objemu Hodnoceným poskytnuté péče,vyjádřené počtóm
lůŽkodnůa počtem nových hospitalizací v tomto obdobi, elektrónickou poštou
nejpozději do 15 dnů od skončenídaného kvar1álu. Týo informace musí být uvedeny
zvlášťprokaždé oddělení z Registračníholistu Hodnoceného.

v1.l

bu& zave&na do
lesrektujte prosím pokyny k vyplněnI organizačnÍ struktury uvedené na samostatnén listu ''Pokyny k vyplnéní org'strukt."

v tomto sešitu

