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PŘI ZABEZPEČENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ KONTAKTNÍ 
MÍSTO PRO ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

uzavřené podle ustanovení § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva “)

Česká republika -
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba:

Článek I. 
Smluvní strany

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
00024 341 
Česká národní banka 
2528001/0710
Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví

Registr. PRÁVNÍ ODBOR
číslo 11 12/20

(dále jen „Ministerstvo, Správce“) 

a

Kraj Vysočina
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba:

Žižkova 57, 586 01 Jihlava
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s. Jihlava
4050005019/6800
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

(dále jen „Kraj, Zpracovatel “)

(společně též jako „smluvní strany“)

Článek II.
Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem a účelem tohoto dodatku je změna smlouvy o spolupráci při zabezpečení 
provozu informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví 
uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 27. 6. 2018, ev. č. Ministerstva 
0464/18 (dále jen jako „Smlouva“).
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Článek III.
Změna Smlouvy

3. 1 Bod 3. 1. Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

„3 . 1. Kraj se k naplnění obsahu spolupráce dle této Smlouvy zavazuje zejména:

a) Zajistit provoz Informačního systému v souladu s parametry uvedenými Provozně- 
technické dokumentaci Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 
pro Českou republiku.

b) Zajistit údržbu a aktualizaci všech nezbytných komponent informačního systému 
v souladu s platnými specifikacemi Evropské infrastruktury pro elektronické 
zdravotnictví (eHDSI)

c) Účastnit se setkání zástupců provozovatelů národních kontaktních míst ostatních 
členských států v rámci pracovní skupiny eHMSEG (eHealth Member State Expert 
Group).

d) Vypracovat a průběžně aktualizovat sadu dokumentů, které tvoří Provozně- 
technickou dokumentaci Národního kontaktního místa pro elektronické 
zdravotnictví pro Českou republiku (dále jen „Dokumentace“), která stanoví 
specifikaci technických, provozních a organizačních podmínek provozu 
Informačního systému. Parametry týkající se provozu Informačního systému 
mohou být měněny po dohodě obou smluvních stran a budou následně Krajem 
zaznamenány do Dokumentace. Dokumentace Informačního systému je 
neveřejná. Kraj informuje Ministerstvo o jakékoliv aktualizaci Dokumentace a 
poskytne Ministerstvu její poslední verzi.

e) Vyčlenit pro provoz Informačního systému nezbytné technické prostředky, 
zejména v podobě serverů, datových úložišť a sítí. Na rozsahu nezbytných 
technických prostředků musí být dosažena shoda mezi smluvními stranami.

f) Určit odpovědné zaměstnance Kraje, kteří budou zodpovídat za provoz 
Informačního systému v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

g) Zajistit nezbytný rozvoj pro zajištění interoperability systému do prostředí České 
republiky i infrastruktury pro elektronické zdravotnictví EU.

h) Zajistit soulad kompatibility Infomačního systém se stanovenými standardy EU pro 
provoz Národních kontaktních míst pro elektronizaci zdravotnictví,

i) Zajistit provoz Národního kontaktního místa pro elektronizaci zdravotnictví pro 
vnitrostátní a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace a elektronických 
receptů, zpřístupnění zdravotnické dokumentace pacientům, ztotožnění pacientů a 
zdravotnických pracovníků vůči referenčním informačním systémům veřejné 
správy,

j) Poskytnout technické kapacity infrastruktury a nezbytné služby pro provoz 
Informačního systému v rozsahu a dle specifikace uvedené v Dokumentaci.

k) Zajistit provoz rozhraní informačního systému vůči eGON Service Bus.“

I) Zajistit připojení poskytovatelů zdravotních služeb k Informačnímu systému na 
základě ohlášení prostřednictvím datové schránky Ministerstva určené ke 
komunikaci mezi Správcem Informačního systému s poskytovateli zdravotních 
služeb, za splnění všech náležitostí stanovených Vyhláškou č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
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m)Zajistit vývoj a provoz webového portálu Informačního systému za účelem přístupu 
oprávněných osob k portálu pro využívání služeb Informačního systému.“

3.2. Bod 4.1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

„4.1. Smluvní strany se dohodly, že Ministerstvo zaplatí Kraji za provoz služby dle čl.
3 odst. 3. 1 cenu, která činí 130 000,- Kč (slovy: sto třicet tisíc korun českých) bez 
DPH za každý kalendářní měsíc. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušných právních předpisů.“

3.3. Bod 5. 6 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním

„5.6. K ukládaným osobním údajům dle čl. 5.3 mají přístup pouze pověření 
zaměstnanci Zpracovatele, kteří jsou prokazatelně proškolení v oblasti ochrany 
osobních údajů.“

3.4. Bod 5.11. Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

„5.11. Pro zajištění všech uvedených opatření v oblasti ochrany osobních údajů zajistí 
Správce i Zpracovatel součinnost pověřenců pro ochranu osobních údajů obou 
subjektů.

Pověřenec osobních údajů pro Ministerstvo:
tel.

Pověřenec osobních údajů pro Kraj:
tel. i

Článek IV.
Ostatní ujednání

4.1 Jiná ujednání Smlouvy než ujednání v čl. 3 tohoto dodatku se nemění.

4.2 0 uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 7. 2020 
usnesením č. 1271/22/2020/RK.

4.3 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Kalkulace nákladů. Smluvní strany 
prohlašují, že přílohu č. 1 považují za obchodní tajemství.

4.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně 
a vážně, nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah 
této Smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují na Smlouvě podpisy 
svých oprávněných zástupců.

Za Mini Za Kraj:

■gr. et Mgr. Adam Vojtěch 
ministr zdravotnictví

MUDr. Jiří Bé 
hejtman Kraje

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



4



4

5


