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FAKULTNÍ

NEMOCNICE
OSTRAVA

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR
Krajské pracoviště

Fakultní nemocnice Ostrava

SMLOUVA č. 8/2021

uzavřena mezi

OBJEDNATELEM:
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. 11. 1990, čj. OP-054-25. 11 .90
Zastoupena : Doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA náměstkyně
ředitele pro LP
IČO : 00843989 DIČ : CZ00843989
Bankovní spojení: CNB Ostrava, 66332761/0710
(dále jen objednatel)

ZPRACOVATELEM :

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
I-P.PavIova 552/9
79401 Krnov
Zastoupený: MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
IČO : 00844641 DIČ: CZ00844641
Bankovní spojeni: Česká spořitelna Krnov, č. u. : 2870392/0800
(dále jen zpracovatel)

uzavírají smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku převedeného objednateli z MZ ČR za
účelem zajištění chodu registru nádorů a požadované kvality údajů o nádorech.
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Článek l - Předmět smlouvy

Objednatel předkládá požadavek na zabezpečení údajů o nádorech pro potřeby Národního
onkologického registru z hlediska jejich kvality, dohledání a ochrany tak, aby zpracováním a
předáním odpovídaly požadavkům objednatele.
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Článek 2 - Povinnosti zpracovatele

Zpracovatel se zavazuje, že ve vymezeném území:
a) zabezpečí data NOR, aby obsahovým zaměřením a zpracováním odpovídala požadavkům

centrálního pracoviště a provozovatele databáze NOR (ÚŽÍŠ ČR),
b) zajisti uchování a ochranu všech údajů a jejich převod do centrálního pracoviště a

provozovatele databáze NOR ( ÚŽÍŠ ČR) tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, znehodnocení či
zneužiti,

c) provede dohledání potřebných dat nádorové incidence mortality v oblasti za uvedené
období podle pokynů objednatele,

d) zajistí účast pověřených pracovníků na seminářích pořádaných MZ ČR, ÚŽÍŠ ČR
a regionálním pracovištěm za účelem zajištění registru nádorů,

e) využije uvedena data k publikaci nebo předání třetí osobě jen se souhlasem CP NOR,
(ÚŽÍŠ ČR)

f) sdělí písemně objednateli číslo nového bankovního účtu a odpovídá za jeho aktualizaci při
případných změnách.

Zpracovatel se zavazuje, že:
g) využije poskytnuté prostředky z účelové dotace MZ ČR do 31. 12. 2021 podle pokynů

regionálniho pracoviště na zajištěni položek registru nádorů a podá objednateli písemnou
zprávu o využití poskytnutých prostředků nejpozději do 15. 2. 2022.
zpracovatel se zavazuje, že v případě změny bankovního úítu tuto skutečnost oznámí
objednateli písemně nejpozději do 14 dnů.

h)

Článek 3 - Období zpracování

Dohoda se týká zajištěni onkologických dat ve vymezené oblasti na provoz, za účelem
zpracování údajů potřebných pro vedení CP Národního onkologického registru (ÚŽÍŠ ČR), v
rozsahu nezbytném, stanoveném obecně závaznými právními předpisy, resortními předpisy
ČR, interními předpisy, pokyny a doporučeními CP Národního onkologického registru (ÚŽÍŠ
ČR). Obě smluvní strany podpisem této smlouvy zaručují, že zpracování údajů potřebných
pro vedení CP Národního onkologického registru budou po stránce technického a
organizačního zabezpečeni ochrany osobních údajů provádět tak, že přijmou opatření, aby
nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování,
neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních
údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim (dále jen opatření). Při realizaci těchto opatření se
smluvní strany budou řídit obecně závaznými právními předpisy, Nařízením Evropského
parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), rezortními předpisy MZ ČR, stanovisky a doporučeními a
jinými předpisy Úřadu pro ochranu osobních údajů a interními předpisy, pokyny a
doporučeními CP Národního onkologického registru.
K zabezpečení výše specifikovaného úkolu bude zpracovateli poskytnut finanční příspěvek,
který může být použit pouze na smlouvou výslovně stanovené účely, především pro úhradu
nákladů spojených s vkládáním dat do registru a zvyšováním odbornosti pracovníků.
Z prostředků nelze hradit odpisy, provozní náklady a FKSP. Použiti byť jen Části přidělených



fínanénich prostředků jiným než stanoveným způsobem zakládá objednateli právo na vráceni
finančního příspěvku v plné výši.

Článek 4 - Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, že:
a) za předpokladu, kdy obdrží dotaci pro smlouvou stanovený účel, zajistí převod

prostředků, zpracovateli za provedené práce z účelové dotace MZ ČR částku 60 000,- Ke
b) na číslo uvedené v záhlaví smlouvy,
c) sběr dat je zajištěn ve spolupráci s regionálním pracovištěm NOR ve FN Ostrava,

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

a) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021.
b) Smlouva může být zrušena výpovědí nebo odstoupením.
c) Výpovědní lhůta je l měsíční a začíná běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci,

v némž byla nékterému z účastníků výpověď doporučeným dopisem doručena.
d) Odstoupit od smlouvy lze v případě jejího podstatného a průkazného porušeni.
e) Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě pozastavení dotačního

programu s právními úéinky ke dni odstoupeni.
f) Tuto smlouvu lze změnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na kterých se obé

smluvní strany dohodnou. Smlouva je vypracována ve dvou stejných vyhotoveních,
z nichž každá ze smluvních stran obdrž! jeden výtisk.

g) Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně,
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým
podpisem.

h) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je závazná
i pro případné nástupce obou smluvních stran.

i) Smlouva, na kterou dopadá účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu, které zajistí
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření zpracovatel. Smlouva se stane účinnou jejím
uveřejněním dle podmínek uvedeného zákona v registru smluv.

V Ostravě-Porub-ě, dne . n.\. l. ''.:ii'. í/' V Ostravě, dne A, // id

Doc. MUDr. Ztizana Čermáková, Ph. D., MHA

náměstkyně ředitele pro LP
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MUDr. Ladislav Václavce, MBA
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