
Podmínky použití informací z Portálu ukazatelů kvality zdravotních služeb 

hrazených ze zdravotního pojištění (puk.kancelarzp.cz) 

 

Potvrzením přijetí těchto podmínek uzavírá žadatel s Kanceláří zdravotního pojištění z.s., se 

sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 709 38 393 (dále jen 

„Poskytovatel“), Dohodu o poskytování a ochraně důvěrných informací (dále jen „Dohoda“), 

přístupných prostřednictvím Portálu ukazatelů kvality zdravotních služeb hrazených ze 

zdravotního pojištění (dále jen „Portál“). 

 

I. Předmět Dohody 

 

1.1 Informace, které jsou dostupné v rámci Portálu, jsou považovány za důvěrné (dále jen 

„Důvěrné informace“).  

Důvěrné informace nezahrnují informace a/nebo dokumenty, které jsou v rámci Portálu 

dostupné bez registrace, tedy zejména obecné definice ukazatelů kvality zdravotních 

služeb a metodiky.  

Důvěrné informace dále nezahrnují anonymizované výstupy měření a sledování ukazatelů 

kvality.     

 

1.2   Žadatel se zavazuje zajistit Důvěrné informace před jakýmkoliv neoprávněným přístupem 

třetích osob.  

Dále se žadatel zavazuje nepořizovat kopie Důvěrných informací, a nevyužít je pro jiný, 

než v žádosti uvedený účel. Za kopírování se nepovažuje pořízení výstupu 

v anonymizované podobě. Za využití pro jiný, než v žádosti uvedený účel se nepovažuje 

využití anonymizovaných údajů pro vědecké nebo vzdělávací účely. 

 Ke zpřístupnění, předání nebo prezentaci jakýchkoli Důvěrných informací třetí osobě je 

žadatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Poskytovatele. 

  

1.3 Porušením povinnosti podle odst. 1.2 této Dohody není zpřístupnění Důvěrných informací 

třetí osobě na základě povinnosti vyplývající ze závazné právní úpravy a/nebo na základě 

jakéhokoliv závazného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, jímž jsou Žadatel 

a/nebo jeho zástupci povinni se řídit. Dojde-li k takovému zpřístupnění, bude Žadatel o 

takové skutečnosti Poskytovatele neprodleně informovat, přičemž Žadatel se zavazuje 

vyvinout veškeré možné úsilí, aby rozsah poskytnutých informací podle tohoto odstavce 

byl co nejmenší. 

 

1.4 Dojde-li k neoprávněnému přístupu třetí osoby k Důvěrným informacím, zavazuje se 

Žadatel Poskytovatele o této skutečnosti neprodleně informovat a vyvinout veškeré možné 

úsilí k odvrácení případné škody, která v důsledku neoprávněného zpřístupnění mohla 

vzniknout. 

 

1.5 Žadatel se zavazuje, že zajistí, aby všechna ustanovení této Dohody byla závazná i pro 

právní nástupce Žadatele. Za jakékoli porušení povinností uvedených v této Dohodě ze 

strany třetích osob uvedených v předchozí větě odpovídá Žadatel tak, jako by se porušení 

dopustil sám (vč. příslušné povinnosti nahradit Poskytovateli jakoukoli újmu za podmínek 

uvedených v článku II. této Dohody).  

 



1.6 Žadatel se zavazuje, že nebude reprodukovat, duplikovat, kopírovat, obchodovat nebo 

dále prodávat jakékoliv informace, ke kterým má přístup prostřednictvím Portálu, a to ani 

jako celek ani po částech. Dále nesmí nikomu jinému dovolit kopírovat, upravovat, vytvářet 

odvozená díla, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se jinak pokusit extrahovat zdrojový 

kód Portálu, nebo jakékoli jeho části.  Souhlasí, že nebude přistupovat k Portálu ani se o 

přístup pokoušet jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které je poskytované 

Poskytovatelem. Výslovně souhlasí, že nebude přistupovat k Portálu, ani se o přístup 

pokoušet jakýmkoli automatizovaným způsobem.  

 
1.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout přístup do Portálu, pokud Žadatelem uvedený 

účel neodpovídá metodikou předpokládaným způsobům využití, tedy zejména využití 

v rámci horizontálních strategií směřujících ke kultivaci struktury, kontrole a zvyšování 

kvality zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Stejně tak si vyhrazuje 

právo odmítnout přístup do Portálu, pokud je Žadatelem organizace nebo fyzická osoba, u 

níž lze předpokládat, že nemůže účel žádosti realizovat, popřípadě není oprávněna 

jménem Žadatele vystupovat.    

 

II. Náhrada škody 

 

Žadatel bude odpovědný a nahradí Poskytovateli jakoukoli škodu vzniklou jako důsledek 
porušení povinností Žadatel dle této Dohody. Strany se dohodly, že náhrada škody případně 
vzniklá Poskytovatelům v souvislosti s touto Dohodou zahrnuje i nemajetkovou újmu.  

 
 

III. Ostatní ustanovení 

 

3.1 Žadatel bere na vědomí, že Důvěrné informace mohou obsahovat údaje, které mají být 

předmětem zvláštní právní ochrany podle zvláštních právních předpisů. Žadatel se 

zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z takových právních předpisů. 

 

3.2 Poskytovatel výslovně upozorňuje, že zdrojem výstupů měření jsou administrativní 

data zdravotních pojišťoven. Nenese zodpovědnost za správnost a úplnost dat 

předávaných zdravotním pojišťovnám poskytovateli. Neposkytuje prohlášení ani 

záruky ohledně správnosti, přesnosti ani úplnosti Důvěrných informací či jakýchkoli 

jiných informací.  

Poskytovatel dále nenese odpovědnost za způsob použití informací, stanoviska, 

odhady či prognózy, ani za žádné chyby, opomenutí či nepřesná prohlášení vyplývající 

z užití dat.  

 

 

IV. Trvání závazku 

 

4.1 Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou do změny podmínek poskytování informací, 

nebo do ukončení registrace poskytovatelem.  

 

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě porušení povinnosti vyplývající z této 

Dohody ukončit registraci a odepřít přístup do Portálu. Dále si vyhrazuje právo měnit 



podmínky přístupu do Portálu. O změně podmínek neodkladně uvědomí všechny 

registrované žadatele.  

 

4.3 Bez ohledu na dobu trvání této Dohody sjednanou v odstavci 1 výše je i po jejím 

uplynutí Žadatel povinen dodržovat ustanovení týkající se ochrany Důvěrných 

informací do doby, dokud se veškeré Důvěrné informace nestanou veřejně přístupnými 

jinak, než v důsledku porušení uvedených ustanovení. Poskytovatel je oprávněn 

požadovat po Žadateli náhradu újmy za nedodržení povinnosti uvedené výše.  

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

5.1  Žádná ze Stran nesmí bez souhlasu druhé Strany převést práva a povinnosti z této 

Dohody na třetí osoby. 

 

5.2 Tato Dohoda se bude řídit a bude vykládána v souladu s českým právem. 

 

5.3 Veškeré spory vzniklé z této Dohody nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány 

příslušným soudem České republiky. 

 

5.4 Pokud některé ustanovení této Dohody bude v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo bude či se stane neplatným nebo nevymahatelným (ať již zcela nebo z části), 

nebude tím dotčena platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této Dohody zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv 

této vady na ostatní ustanovení Dohody obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 

 

  

 


