


to vše v souladu S obecně závaznými právními předpisy a dalšími resortními předpisy upravujícími správu NOR, 
např. pokud jde O Sdělení Ministerstva zdravotnictvi č. ZD06/2001 uveřejněné ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví č. 14/2001 nebo závazné pokyny NZIS. 

Zpracovatel se zavazuje provádět výše uvedené činnosti, a to v období roku 2020 

3 NÁKLADY PROJEKTU 
Regionální Zpracovatel může poskytnout zpracovatelí za jeho činnost dle čl. 2 této Smlouvy náhradu nákladů, a 
to i zpětně, Pokud bude regionální zpracovatel zpracovatelí poskytovat náhradu nákladů, oznámí tuto skutečnost 
zpracovatelí písemně a uvede vtomto oznámení výši poskytované náhrady nákladů a temıín její Splatrıosti. 
Taková případná náhrada nebude podléhat DPH. Zpracovatel se zavazuje takovou případnou náhradu v plném 
rozsahu použít na mzdové náklady zúčtovatelné za rok 2020, vč. souvisejících zákonných odvodů, svých 
pracovníků určených kplnění činnosti dle čl. 2 této smlouvy, a toto regionálnímu zpracovatelí prokázat 
způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 5 této smlouvy. Na základě této smlouvy budou případně uvedené finanční 
prostředky převedeny na účet zpracovatele pod variabihıím symbolem 26068877, a to nejpozději do lhůty 
uvedené V ozrıámení podle věty první tohoto odstavce této Smlouvy. 
Tyto finanční prostředky budou případně podléhat zúčtování za rok 2020 a do dalšího roku nebudou 
převoditelné. Uvedené fmanční prostředky budou zpracovatelí případně poskytnuty formou účelové nenávratné 
dotace S vyloučením jejich použití na nákup investičního majetku. Na poskytnutí náhrady nákladů podle tohoto 
odstavce této smlouvy nemá zpracovatel nárok. Poskytnutím či neposkytnutím náhrady nákladů podle této 
Smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zpracovatele podle této smlouvy Zejména podle čl. 2 této smlouvy. Nad 
rámec případně poskytnuté paušální částky náhrady nákladů nemá zpracovatel právo požadovat jakoukoliv 
odměnu nebo další náhradu případných nákladů vynaložených v souvislosti S plněním činnosti dle čl. 2 této 
Smlouvy a tyto případné další náklady nese zpracovatel ze svého. 

4 POVINNOSTI ZPRACOVATELE 
1. Zpracovatel je odpovědný ve své spádové oblasti za plynulý chod registru NOR, kvalitu a rozsah 
předávaných dat dle právních předpisů uvedených včl. 2 této smlouvy, metodiky UZIS CR a pokynů 
regionálnflio zpracovatele, technické zabezpečení a ochranu dat. 

2. Zpracovatel je povinen shromažďovat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a výčtu 
uveřejněnému v zákoně č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách, ve Znění pozdějších předpisů, a prováděcích a 
dalších příslušných předpisech, to vše v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. 

3. Zpracovatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k jakémukoli neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu kosobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zpracovatel je dále povinen zpracovávat 
osobní údaje za podmínek a v souladu správními předpisy na ochranu osobních údajů a dodržovat všechny 
povirmosti, které pro něj Z těchto předpisů vyplývají. 

4. Zaměstnanci zpracovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost O osobních údajích a O bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 
zaměstnání nebo příslušných prací. Zpracovatel se zavazuje zajistit zachování povinnosti mlčenlivosti u těchto 
pracovníků.
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5. Zpracovatel je povinen předložit 
_ 

finanční vyúčtování 
pausální cástky náhrady nákladů dle cl. 3 této smlouvy, pokud mu byla regionálnímzpracovatelem vyplacena, 
regionálnímu zpracovatelí a oddělení zpracování ekonomických informací nejpozději do 31.12.2020. 

6. Nedíhıou součástí této Smlouvy jsou uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 
s pracovníky, kteří se za zpracovatele podílejí na Zpracování údajů NOR. 
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