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Seznam zkratek a pojmů 
Zkratka Význam 
ČKS Česká kardiologická společnost  
ČLS JEP Česká lékařské společnost Jana Evangelisty Purkyně 

Digital divide Digitální propast či rozdělení – vyjádření pro propast mezi těmi, kteří mají 
přístup k technologiím a těmi, kteří jej nemají 

EHR Electronic Health Record, elektronický zdravotní záznam 
ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 
HTA  Health Technology Assessment 

ICT Information and Communication Technologies, informační a komunikační 
technologie 

IROP Integrovaný regionální operační program 
MAST  Model for Assessment of Telemedicine  
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
MV Ministerstvo vnitra ČR 
MZd Ministerstvo zdravotnictví ČR 
NCeZ Národní centrum elektronického zdravotnictví (součást MZd) 
NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
PAHO  Pan American Health Organization 
PHR Personal Health Record, osobní zdravotní záznam 
PL Praktický lékař 
PLDD Praktický lékař pro děti a dorost 
Produktová 
bezpečnost  

Bezpečnost zdravotnických prostředků ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 resp. směrnice Rady 93/42/EHS 

PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
PZS Poskytovatel zdravotních služeb  
SRSP STRUCTURAL REFORM SUPPORT PROGRAMME EU 
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 
SZÚ Státní zdravotní ústav 

Telekonzultace Konzultace prováděné v rámci poskytování zdravotní služby jejím 
poskytovatelem na dálku za užití ICT 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
VPL Všeobecný praktický lékař 
VPN Virtual private network, virtuální privátní síť 
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
WHO  Světová zdravotnická organizace  
ZP Zdravotní pojišťovna  
ZS  Zdravotní služba 

 

Tabulka 1 Seznam zkratek a pojmů 
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1. Shrnutí, úvod a účel dokumentu  

 

Pacienti, autority ve zdravotnictví i poskytovatelé péče očekávají od zavádění digitálních 
technologií získání nástrojů pro zlepšení zdravotních služeb při zachování jejich ekonomické 
udržitelnosti.   Jedním z takových nástrojů je telemedicína. Pro účely implementace 
telemedicíny v ČR je použita tato definice, která se opírá o definici WHO: Telemedicína se 
rozumí používání informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních 
služeb na dálku. Mnoho aplikací ICT má význam jen pro udržování kondici a zdravotnicí stavu 
občanů a má proto své místo podpoře zdáví populace včetně zdravotní gramotnosti, ale 
uplatňují se u nich jiné regulační, provozní a ekonomické a bezpečnostní mechanizmy než u 
telemedicíny. Rozvoj digitálních technologií včetně těch využitelných ve zdravotnictví vede 
k tomu, že čistě technický pohled nestačí pro určení, zda jde o telemedicínu nebo ne – důležitá 
je aplikace takových technologií v medicínské, klinické praxi při poskytování zdravotních 
služeb.     

WHO v klasifikaci intervencí digitálního zdravotnictví uvádí čtyři formy či skupiny 
telemedicínských intervencí:  

• Konzultace mezi vzdáleným pacientem a poskytovatelem péče (telekonzultace) 

• Telemonitoring zdravotních a diagnostických dat  

• Přenos dat/snímků k poskytovateli péče (specialistovi)  

• Konzultace mezi poskytovali péče za účelem řízení případu 

Jedním z klíčových prvků (determinantů úspěchu) zavádění telemedicíny v ČR je vhodný 
výběr a zavedení reálných telemedicínských služeb, které přináší skutečné zainteresovaným 
subjektům. Přínosy takových služeb pak mohou být použity pro ověření nastavených postupů, 
a hlavně pro evidenci přínosů odborné a laické veřejnosti a politické reprezentaci.  Tento 
dokument pak stanovuje závazné postupy pro výběr telemedicínských řešení. Následně se 
v detailu věnuje problematice telekonzultací, které se s ohledem na pandemii onemocnění 
Covid 19 staly klíčovou formou telemedicíny, která musí být v ČR co nejrychleji 
prosazena/zavedena. Zásadním a klíčovým problémem telemedicíny v úvodní fázi 
koordinovaného zavádění, který je průnikem všech jejích oblastí, je problematika 
telekonzultací. K tomu shodně dospěli lékaři napříč odbory i zdravotní pojišťovny.   

Telekonzultace jako součást větší rodiny různých forem telemedicíny nacházejí své místo ve 
zdravotních službách v ČR. Ve většině zdravotnických systémů v rozvinutých zemích je 
zavádění telekonzultací spojeno s určitými organizačními opatřeními, které na různých 
úrovních vytvářejí jasný rámec pro poskytovatele, uživatele a další zainteresované strany 
v této formě poskytování služeb. I když jsou telekonzultace zdánlivě jednodušší v porovnání 
s jinými formami telemedicíny, existuje na 26 problémových okruhů, na které každý subjekt, 
který se začne telekonzultacím věnovat, dříve či později narazí a musí nalézat vhodné řešení. 
V ČR neexistoval souhrnný materiál, který by sloužil jako reference při rozhodováni a tvorbě 
konkrétních návrhů opatření ve zdravotních službách včetně zachování jejich integrity, 
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průvodců pro uživatele, zajištění přístupnosti i pro osoby se zdravotním postižením, kvality a 
bezpečnosti a vzdělávání. Chyběla také komplexní analýza s úvodním návrhem, jak dané 
otázky řešit v praxi. Proto byl původně vytvořen tento dokument, aby diskuse k tématu a tvorba 
navazujících opatření mohly probíhat v duchu informovanosti a pokud možno na společném 
výchozím stupni poznání. Dokument, který je členěn do pěti kapitol (Shrnutí, úvod a účel 
dokumentu, Rozdělení telekonzultací podle významu, Problémové okruhy telekonzultací, 
Návrhy řešení telekonzultací a Návrhy pro projekty zaměřené na telekonzultace) a věnuje se 
zejména těm, které se řadí do nejvyšší úrovně, tj. jsou integrovány do zdravotních služeb. 
Dokument má kromě návrhů řešení různých aspektů telekonzultací i přesah do připravovaných 
či realizovaných projektů, které umožní ověřit různé modely řešení složitějších aspektů tak, 
aby mohly být zavedeny s již vytvořeným fondem zkušeností nabytých v podmínkách ČR. 

Materiál, který vznikl v Národním centru elektronického zdravotnictví Ministerstva 
zdravotnictví, má relativně dlouhou historii vývoje od jara 2020, kdy prošel několika fázemi 
připomínek různých subjektů zejména zástupců ČLS JEP a poskytovatelů zdravotních služeb, 
které vyvíjejí v daném tématu telekonzultací aktivity v ČR. K materiálu vznikl ještě technický 
dokument, který po vzoru například ze zemí EU řeší otázku kvalifikace technických prostředků 
pro telekonzultace: systémů i služeb včetně návrhu postupu pro jejich ověřování v praxi. 
Dokument se stal přílohou materiálu. 

Dokument "Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR“ stanovuje pravidla a zároveň je bází pro 
vznik dalších konkrétních opatření a průvodců, jejichž formy mohou záviset na kvalifikovaných 
diskusích k předloženým otázkám a návrhům řešení za účasti zejména Ministerstva 
zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností, profesních sdružení a 
pacientských organizací. Praktická aplikace těchto pravidel je podmínkou dalšího postupu. 
Stal se odrazovým můstkem, vodítkem i závazným postupem pro různé aktéry v této oblasti, 
podnítil vznik zásadního klinického doporučeného postupu a je oporou pro činnost 
kompetenčních center Ministerstva zdravotnictví v oblasti telemedicíny a elektronizace 
zdravotnictví. Přispěl také k formulaci návrhu legislativní úpravy telemedicíny. 

 

Úvod a účel dokumentu 

Dokument stanovuje závazné postupy pro výběr telemedicínských řešení v ČR na úrovni 
výběru hodnocení, a to z hlediska následujících aspektů. 
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Následně se dokument se zabývá přístupem k využití konzultací na dálku (telekonzultací) ve 
zdravotních službách a souvisejících aktivitách poskytovatelů zdravotních služeb. Tato oblast 
má prioritní postavení s ohledem na zkušenosti s vývojem onemocnění Covid 19 a potřebného 
zavedení telekonzultací, které se doposud rozvíjely živelně a bez potřebné koordinace.  
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1. Pravidla pro výběr projektů v telemedicíně a jejich 
implementaci  

Tato metodika slouží pro výběr vhodných projektů v oblasti telemedicíny, které budou 
podpořeny ze strany MZCR, respektive jím zřizovaných organizací. Cílem metodiky je zajistit, 
aby výběr projektů v oblasti telemedicíny byl transparentní a zajistil, že podpořené projekty 
budou v souladu s principy 3E (5U): 

• Užitečné – projekty jsou smysluplné z hlediska potřeb cílových skupin (pacienti, 
zdravotníci, zdravotní pojišťovny, veřejná správa, výzkum a vývoj atd.) 

• Účelné – projekty jasně směřují k naplnění stanovených cílů 
• Účinné – projekty jsou designovány způsobem, který zajistí maximalizaci dopadů, 

respektive efektů programu  
• Úsporné – dopady/efekty projektu jsou dosaženy za cenu v místě a čase obvyklou 
• Udržitelné – výsledky projektu jsou dlouhodobě udržitelné 

 
 

Ověření záměru  

Proces výběru projektů je rozdělen do tří fází, viz následující schéma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ověření záměru  

Posouzení 
projektového záměru 
z hlediska základních 
parametrů a 
proveditelnosti. 

Vyhodnocení projektu 
z hlediska přínosů, 
nákladů a efektů na 
cílové skupiny.  

2. Detailní analýza 
projektu  

Detailní posouzení 
projektu z hlediska 5U. 
Detailní analýza 
nákladů a přínosů. 
Analýza technické a 
business 
proveditelnosti 
projektu.  

Vytvoření plánu 
pilotního ověření 

3. Klinické ověření  

Otestování projektu v 
reálném prostředí 
poskytování zdravotní 
péče. Posouzení 
proveditelnosti 
rozšíření aktivit do 
celého systému. 
Analýza nastavení 
úhradového 
mechanismu   
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Ověření záměru 
Ověření záměru slouží k výběru vhodných projektů k detailní analýze tak, aby byly omezené 
kapacity efektivně využity na posouzení pouze potenciálně vysoce přínosných projektů.  

Základním nástrojem pro posouzení projektových záměrů je projektová fiche, která obsahuje 
základní informace o projektovém záměru ve strukturované podobě. Projektová Fiche je 
uvedena v příloze číslo 2. Cílem projektové fiche je získat základní informace o: 

- Vlivu telemedicínské služby na diagnostické skupiny 

- Potenciální rozsah řešené služby z pohledu počtu pacientů 

- Odhadované náklady na zajištění provozu služby (s ohledem na minimální parametry 
požadované v  „Požadavky na telemedicínské vybavení a související technické služby 
určené pro využití ve zdravotních službách“ 

 

Následující schéma zobrazuje postup hodnocení ve fázi 1 – Ověření záměru 

 
 

S ohledem na charakter řady poskytovatelů zdravotních služeb a dalších aktérů je vhodné, 
aby byly projekty vybírány transparentním způsobem. Daný subjekt (zejména MZCR, 
poskytovatelé dotace z prostředků EU – Národní plán obnovy, IROP atd.) transparentním 
způsobem zveřejní na svých webových stránkách výzvu pro podávání návrhů projektů, kde 
jsou zveřejněny informace pro předkladatele projektů a informace o podpořených/vybraných 
projektech Výzva je vyhlašována s dostatečným předstihem nejméně 14 dní před zahájením 
sběru projektových námětů a doba pro podání projektových záměrů nesmí být kratší než 40 
pracovních dní.  

 Výzva na oblast telemedicíny musí obsahovat následující informace: 

• Datum vyhlášení výzvy 
• Datum zahájení příjmu projektových záměrů  
• Datum ukončení příjmu projektových záměrů 
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• Způsob podpory (jaká podpora bude poskytnuta projektům) 
• Typy podporovaných projektů a podporované aktivity  
• Povinné náležitosti projektů 
• Náležitosti projektových žádostí – projektových záměrů (vzor projektové fiche) 
• Informace o způsobu podání projektového záměru  
• Informace o konzultacích  
• Způsob hodnocení projektových záměrů 
• Kritéria pro hodnocení projektových záměrů  

Na úrovni Národního centra pro elektronické zdravotnictví a dalších výše uvedených 
poskytovatelů dotačních prostředků z EU na oblast telemedicíny je nezbytné zvolit hodnotící 
komisi, která bude složena z následujících odborností: 

• Specialista telemedicíny / elektronického zdravotnictví  
• IT specialista  
• Datový expert  
• Klinický specialista  
• Specialista úhradových mechanismů 
• Další dle potřeby (zástupce zdravotních pojišťoven, atd.) 

Všechny členy komise je vhodné proškolit pro zajištění sjednoceného přístupu k hodnocení. 

Členové hodnotící komise obdrží projektové fiche jednotlivých projektů nejpozději 14 dní před 
jednáním komise. Během této doby se seznámí s jednotlivými projektovými záměry a zpracují 
protokol hodnocení. Protokoly zašlou zástupci datové platformy před jednáním hodnotící 
komise. V případě, že v projektové fiche nejsou dostupné klíčové informace, obrátí se 
hodnotitelé na zástupce původce záměru, aby tyto data doplnil.  

Projekt je posouzen jednotlivými členy hodnotící komisí z hlediska: 

• Přínosů pro cílovou skupinu pacientů – klinické přínosy  
• Přínosů pro cílovou skupinu zdravotníků  
• Přínosů pro cílovou skupinu zdravotních pojišťoven a veřejné správy 
• Přínosů pro zdravotní péči obecně 
• Přínosů pro oblast vědy a výzkumu 

Dále je projekt hodnocen z hlediska: 

• Proveditelnosti technická. 
• Proveditelnosti organizačně procesní (napojení na stávající procesy, přijetí klíčovými 

aktéry) 
• Dodatečné zátěže pro aktéry podílející se na implementaci projektu 
• Předpokládaných nákladů  
• Rozšiřitelnosti projektu na celý systém  

Následně dojde k setkání komise, kde jsou jednotlivé projekty hodnoceny v kolegiu hodnotitelů 
a je jednotlivým projektům přiřazeno celkové hodnocení. Hodnocení je v případě sporu 
prováděno hlasováním.  

Pro jednotlivé projekty je pak zpracováno celkové hodnocení, Hodnocení jednotlivých projektů 
je doprovozeno celkovým hodnocením projektu v následujících kategoriích: 
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• Doporučen pro další fázi výběru 
• Doporučen pro další rozpracování/úpravy 
• Nedoporučeno pro další fázi výběru 

Zástupce sponzora vede jednání hodnotící komise, připravuje podklady a zajištuje 
administrativní záležitosti. Ze setkání hodnotící komise zpracovává zápis, který zasílá 
jednotlivým členům ke schválení. Schválený zápis všemi hodnotiteli pak předkládá zvoleným 
zástupcům sponzora pro finální rozhodnutí o výběru projektů pro další fázi hodnocení.  

Předložené hodnocení hodnotící komise slouží jako základ pro rozhodnutí, které projekty 
budou detailně analyzovány v další fázi výběru. Tento výběr bude realizován s ohledem na: 

1. Hodnocení výběrové komise 
2. Aktuální kapacity a potřeby sponzora 
3. Aktuální a budoucí potřeby zdravotnictví v ČR 
4. Dostupnost externích zdrojů financování (dotační tituly, disponibilní prostředky 

zdravotních pojišťoven, atd.) 

Detailní analýza projektu  
Projekty vybrané ve fázi Ověření záměru jsou v této fázi rozpracovány do detailního 
projektového plánu pro klinické ověření. Během této fáze budou v detailu rozpracovány 
jednotlivé aspekty záměru tak, aby bylo možné realizovat potřebné klinické ověření projektu 
na reprezentativním vzorku pacientů/zdravotníků. 

V této fázi dochází k aktivní spolupráci sponzora a původce projektového záměru při vytvoření 
konkrétního projektového plánu.  

Následující schéma zobrazuje postup hodnocení ve fázi 2 – Detailní analýza projektu. 
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Nezbytným předpokladem pro návrh změn je poznání aktuálního stavu poskytování péče 
v oblastech zacílených projektem. Pro tento účel je třeba: 

• Identifikovat zainteresované subjekty 
• Vybrat vhodné zástupce poskytovatelů a pacientů, případně dalších subjektů 
• Popsat aktuální proces 

Pro řádný popis procesu aktuálního poskytování péče a návazných aktivit je nezbytné 
identifikovat zainteresované subjekty, které do procesu vstupují, ovlivňují ho, nebo jsou jím 
ovlivněni. Pro tento účel bude zpracována stakeholder analýza.  

V rámci analýzy zainteresovaných stran se nesoustředíme na pouhé identifikování 
jednotlivých subjektů, ale zároveň zpracováváme i krátkou analýzu jejich vztahu vůči projektu.  

Následující schéma zobrazuje příklad vyhodnocení analýzy zainteresovaných stran a její 
dopady na volbu nástrojů pro sběr informací od jednotlivých zainteresovaných stran. 

  
Analýza bude zpracována v přehledné tabulce, viz níže. 

Zainteresovaný 
subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

Označení 
subjektu 
(například 
MZČR, 
poskytovatelé, 
farmaceutické 

Jaká je role 
subjektu v 
procesu 

Jaké jsou 
kompetence, 
pravomoci a 
možnosti 
ovlivňovat 
proces 

Jaký je aktuální 
převažující postoj 
k procesu a jeho 
změnám 

Jaké zdroje může 
subjekt pro změnu 
poskytnout 
(materiální, 
kapacitní, datové, 
finanční atd.) 

M
íra dopadu intervence na zainteresovanou stranu

Míra vlivu na intervenci

A

B

C

D

E

G

L

H
J

K

Řízené 
rozhovory
Řízené 

rozhovory

Řízené rozhovory, 
fokusní skupiny

Řízené rozhovory, 
fokusní skupiny

Dotazníková 
šetření

Dotazníková 
šetření
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Zainteresovaný 
subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

společnosti, 
pacienti atd.) 

 

S ohledem na vysokou heterogenitu poskytovatelů, pacientů atd. je nezbytné řádně vybrat 
subjekty, u nichž / s nimiž bude procesní mapování probíhat.  Z tohoto důvodu budou klíčové 
skupiny subjektů (pacienti, zdravotníci, poskytovatelé atd.) podrobeni klastrování. Během 
klastrování budou na základě předem stanovených parametrů vytvořeny shluky obdobných 
subjektů. Shluková analýza nám umožní k roztřídění subjektů do skupin (shluků) tak, aby si 
subjekty náležící do stejné skupiny byly podobnější než subjekty z ostatních skupin. Pro takové 
shluky pak bude možné lépe identifikovat obvyklé postupy, než pro celý soubor a zároveň 
bude pozorování/popis zástupce shluku pro tento shluk vyšší validitu. Základní parametry pro 
vymezení jednotlivých shluků budou vždy realizovány na základě základní analýzy, pro 
zdravotníky to může být například: 

• Odbornost 
• Místo výkonu profese 
• Způsob vykazování 
• Rozsah aktivit zaměřených na oblast projektu 
• Skladba pacientů 
• Vykazovaná péče 
• Věk 
• Využívání nástrojů ICT 
• Další.  

Na základě shlukové analýzy pak budou vybráni zástupci jednotlivých shluků pro popis 
aktuálních procesů. Cílem je získat přesný popis aktuálního stavu zacílené oblasti, včetně 
identifikace všech problematických oblastí, úzkých míst a příležitostí. Součástí analýzy bude 
rovněž detailní popis formálních i neformálních institucí. Popis procesu bude zpracován ve 
swim line diagramu doplněném o slovní popis jednotlivých procesů. Popis procesu bude 
zpracován na základě: 

• Desk research (dostupná data, studie, analýzy atd.) 
• Rozhovory s vybranými subjekty 
• Stínováním vybraných subjektů 

Na základě získaných informací a expertního pohledu zástupců odborných společností bude 
zpracován strom problému. Pro definici problému bude použita heuristická metoda strom 
problémů. Tento strom bude zpracován pro všechny klíčové problémy, u nichž měl projekt 
ambici je řešit. Níže uvedený příklad stromu problému indikativně naznačuje, jakým způsobem 
bude tým postupovat. Strom je zpracován pouze pro prezentaci postupu. 
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Jednotlivé kořenové příčiny problému budou detailně analyzovány a budou identifikován 
klíčové mechanismy změny, které mohou vést k eliminaci kořenové příčiny, či k omezení jejího 
negativního dopadu. 

Obdobně budou identifikovány jednotlivé příležitosti identifikované během procesu. Nový 
proces bude vytvořen na základě návrhu cílů projektu. Pro tyto účely se použije metodu strom 
cílů, pomocí níž tým znázorní jednotlivé cíle projektu dekomponované do potřebné úrovně 
podrobnosti. Následující schéma ukazuje možné zobrazení dekompozice cílů (schéma je 
pouze ilustrativní). 



 
 
 
 
 

  

 Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR 16/51 
 

 

Se znalostí výchozí situace, na níž měl projekt reagovat a cílů projektu bude dále sestavena 
teorie změny. Teorie změny bude zpracována dle zamýšleného působení projektu v linii – 
vstupy – aktivity – výstupy – výsledky – dopady.  

Teorií změny představuje typ designu, který ověřuje dopad projektu systematickým 
zkoumáním předpokladů, na kterých je postavena intervenční logika projektu - teorie 
změny.  

Ověřuje tedy, zda a za jakých podmínek platí, že realizované aktivity a jejich výstupy skutečně 
přináší předpokládané okamžité dopady, zda a za jakých vedou k dlouhodobějším a žádoucím 
dopadům. Pokud lze potvrdit, že logika projektu je funkční, lze konstatovat příspěvek projektu 
dopadům a blíže usuzovat na jeho míru.  

Výstupem tohoto kroku je validovaná a doplněná teorie změny, která věrně odráží zamýšlený 
mechanismus působení projektu od vstupů po předpokládané dopady.  

Teorie změny reprezentuje reálný model působení projektu od vstupů po očekávané dopady 
a stanovené cíle. Pomáhá tak identifikovat, JAKÉ DOPADY projekt přináší a JAKÝM 
ZPŮSOBEM k nim dochází.  

• Jak předpokládáme, že projekt bude fungovat?  

• K jakým dopadům povede (jakou změnu způsobují projektové aktivity a výstupy?  

• Jak k dopadům bude docházet a za jakých předpokladů? 
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Teorie změny vizuálně zobrazuje řetězec souvislostí vedoucích k dopadům projektu:  

 

 

 

 

 

 

Důležitý prvek v teorii změny představují „předpoklady“, které propojují jednotlivé prvky teorie 
změny (výstupy s okamžitými dopady, dlouhodobými dopady atp.). Představují vazbu – 
podmínky, za kterých je teorie změny projektu funkční. Tedy, podmínky, za kterých projekt 
„funguje“ (přináší očekávané výsledky, vede k očekávaným dopadům). Ověřování těchto 
předpokladů představuje hlavní princip teorií vedené evaluace dopadů. Následující tabulka 
popisuje jednotlivé části intervenční logiky. 

Vstupy 

Vstupy = alokované zdroje pro dosažení cílů 
(zamýšlených dopadů)  

• Co je investováno do projektu?  

Příklad:  

• Finanční zdroje  
• Lidské zdroje a kapacity 
• Dobrovolnická práce  
• Vybavení, zásoby 
• Prostory 
• Know-how  

Aktivity 

Aktivity = konkrétní využití zdrojů pro 
dosažení cílů 

(zamýšlených dopadů)   

• Jaké činnosti se v projektu vykonávají?  

Příklad  

• Workshopy, školení  
• Poradenství  
• Zpracování analýz, strategií  

Výstupy 

Výstupy = bezprostřední produkty 
projektových aktivit 

• Co v projektu vzniká?  
• Koho projekt zasahuje?  

Příklad  

• Vytvořené publikace, studie  
• Podpoření účastníci  
• Podpoření klienti  
• Hodiny poskytovaných služeb aj.  

Dopady 

Dopady = změna v situaci na úrovni  

• podpořených účastníků  
• organizace  

Příklad  

• Zvýšení motivace 
• Zvýšení kvalifikace  

Vstupy Aktivity Výstupy Okamžité 
dopady 

Krátkodobé 
dopady

Dlouhodobé 
dopady

Předpoklady 

Struktura projektu  Struktura změny (dopadů projektu) 

Předpoklady Předpoklady Předpoklady 
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• komunity 
• společnosti  
• krátkodobé dopady, dlouhodobé dopady 

• Zlepšení zdravotní situace  
• Zkvalitnění poskytovaných služeb  

Předpoklady  

Předpoklady = nutné předpoklady a 
východiska, za kterých zamýšlené logika 
projektu vede k žádoucím dopadům.  

Příklad  

• „profesní vzdělávání na pracoviště vede ke 
snížení fluktuace zaměstnanců v organizaci“  

• „nízká kvalifikace a dovednosti jsou příčinou 
nízké zaměstnatelnosti osob v regionu“ atp.  

• Platnost vazeb mezi výstupy a dopady a 
dopady na různých úrovních  

• Faktory kontextu a vnějšího prostředí, které 
potenciálně pozitivně či negativně ovlivňují 
dosahované výsledky / dopady projektu  

 

Lze předpokládat, že k naplnění cílů bude možné vytvořit více teorií změny. 

Pro co nejvíce objektivní způsob výběru vhodné varianty bude zpracována multikriteriální 
analýza pro výběr variant. Multikriteriální analýza se zabývá hodnocením možných alternativ 
podle několika kritérií, přičemž alternativa hodnocená podle jednoho kritéria zpravidla nebývá 
nejlépe hodnocená podle kritéria jiného. Metody vícekriteriálního rozhodování poté řeší 
konflikty mezi vzájemně protikladnými kritérii. Jde o metodu, která má za cíl shrnout a utřídit 
informace o variantních projektech. 

Vícekriteriální rozhodování vzniká všude tam, kde rozhodovatel hodnotí důsledky své volby 
dle několika kritérií, a to kritérií kvantitativních, která se zpravidla vyjadřují v přirozených 
stupnicích (hovoříme také o číselných kritériích) nebo kritérií kvalitativních, kdy zavádíme 
vhodnou stupnici, např. stupnice klasifikační nebo stupnice velmi vysoký-vysoký-průměrný- 
nízký-velmi nízký a současně definujeme směr lepšího hodnocení, tj. zda lepší je maximální 
nebo minimální hodnota (klesající nebo stoupající hodnoty). 

 

Klinické hodnocení  
Klinické ověření je zajištěno dle pravidel poskytovatele zdravotních služeb (etická komise 
atd.), který bude projekt realizovat. Klinické hodnocení bude probíhat v souladu s obvyklou 
praxí a jeho výstup bude v souladu s touto obvyklou prací evaluován z hlediska klinického.  
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5. Telekonzultace – obecný přístup  

Výše uvedený postup pro telemedicínu, který je obecně platný pro jakoukoliv oblast 
telemedicíny je v následujících kapitolách rozpracován dále pro oblast telekonzultací. Tato 
oblast byla v minulosti (a tento požadavek neustále přetrvává) požadována k rozpracování od 
všech klíčových aktérů, a to zejména s ohledem na potřebu telekonzultací v období 
pandemických restrikcí. S ohledem na specifika telekonzultací a jejich aktuální potřebnost je 
tato oblast detailně v dalších rozpracována tak, aby případní realizátoři telemedicínských 
řešení měli možnost zacílit klíčové oblasti bez vynechání podstatných prvků a vyhnuli se 
klíčovým rizikům.  

Telekonzultace ve zdravotních službách jsou jednou z forem telemedicíny (dle klasifikace 
WHO) a tvoří významnou část v širší skupině služeb bez přímé účasti dvou a více subjektů 
podílejících se na procesech poskytování zdravotních služeb (někdy se ve světě používá 
obecné označení „non-prezence služby“). 

Cílem dokumentu je stanovení pravidel upravujících služby v oblasti telemedicíny, která 
vymezí podmínky poskytování těchto služeb. Definice norem interoperability bude v souladu 
Evropským rámcem interoperability pro elektronické zdravotnictví a bude v souladu s pravidly 
pro telemedicínu. Dokument je součástí Národního rámce interoperability elektronického 
zdravotnictví a je tak metodickým vodítkem nejen pro Ministerstvo zdravotnictví a jím 
řízené/zřizované organizace a další entity.  

Tímto dokumentem jsou ve svých postupech vázána kompetenční centra Ministerstva 
zdravotnictví Národní centrum elektronického zdravotnictví a Národní telemedicínské centrum 
při posuzování projektů, realizovaných z veřejných prostředků. Dokument bude podle potřeby 
dále aktualizován. 

 

Pozn. 1: Terminologie v dané oblasti není zatím natolik sjednocena, aby se každý pojem 
vykládal v každé zemi a v každém případě shodně. Non-presence služby mohou zahrnovat 
teleprezenci, která umožňuje pacientovi cítit se, jako by byl přítomen na stejném místě jako 
zdravotnický personál, aniž by byl fyzicky ve stejném prostoru. Pacienti a zdravotnický 
personál komunikují prostřednictvím vyspělých technologií, které takové podmínky dokážou 
navodit.  

Zatímco telekonzultace – vzdálená konzultace, se týká interakce, ke které dochází mezi 
lékařem a pacientem (případně lékařů navzájem) za účelem poskytování diagnostické nebo 
terapeutické rady prostřednictvím elektronických prostředků (relativně méně technický 
náročných).  

Pozn. 2: Používání pojmu „distanční“ např. péče se nedoporučuje, neboť evokuje možnost 
jiného režimu poskytování zdravotních služeb, který by existoval paralelně s prezenční formou 
(tj. soustavně buď jeden nebo druhý režim), tak jak je tomu například ve vzdělávacích 
programech, pro což ovšem ve zdravotních službách není zákonná opora. Zdravotní péče ve 
smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
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(zákon o zdravotních službách), § 2, odst. 4 zůstal beze změny, telekonzultace použitá dle 
potřeby v určitých případech je součástí tímto zákonem definovaných služeb. 

Tento dokument se z praktických důvodů a naléhavých potřeb věnuje telekonzultacím.  

  

Jakkoliv se technická realizace telekonzultačních služeb umožňujících multimediální 
komunikaci na dálku zdánlivě nejeví složitá, je zavádění telekonzultací do praxe spojeno 
s celou řadou otazníků z dosti širokého spektra problémových okruhů, na které je vhodné a 
nutné získat v každém zdravotnickém systému odpověď, pokud možno na základě konsenzu 
zúčastněných stran, aby poskytování služeb s telekonzultacemi přinášelo benefity 
s minimálními riziky pro všechny zainteresované subjekty. Tento dokument mimo jiného  
rozpracovává základní charakteristiky některých možných řešení, zejména v období kritických 
potřeb zajištění bezpečných zdravotních služeb v období virové pandemie, avšak s vizí i 
dlouhodobých a stabilních opatření, ke kterým skutečně dochází jak v souvislostí s krizí, tak 
v důsledku poučení z dosavadního vývoje.  

Pozitivní zkušenosti z mnoha zemí s telekonzultacemi v období epidemie COVID-19 vedly 
např. WHO k názoru, že (cit. PAHO/WHO Factsheet „Teleconsultations during a pandemic“): 
„Telekonzultace je bezpečný a efektivní způsob, jak posoudit podezřelé případy a vést 
diagnózu a léčbu pacienta, minimalizaci rizika přenosu nemocí.“   

Poznatky z některých zemí EU a ze zámoří, kde se příslušné orgány již dříve přípravou 
telekonzultačních   služeb, resp. poskytováním zdravotních služeb na dálku zabývaly a nadále 
tyto služby v praxi podporují, byly i inspirací pro mnoho z níže uvedených návrhů, které bylo a 
je v první řadě nutné v ČR prodiskutovat se všemi, kteří v nich mají určitý zájem nebo se jich 
budou dotýkat. Tento dokument byl tudíž původně určen: 

- pro diskuse k systémovému využití telekonzultací ve zdravotní péči, přičemž obsahuje 
konkrétní návrhy pro řešení jejich začlenění do zdravotních služeb v ČR. 

- v části 5. jako podklad pro návrh řešení v ČR po zkušenostech z virové pandemie COVID-
19, kde je hlavním smyslem poskytovat pacientům některé zdravotní služby i v případě, 
kde není vhodné nebo možné cestovat do místa ordinace lékaře a při tom také chránit 
zdravotnický personál před přímým kontaktem s pacientem potenciálně přenášejícím 
vysoce nakažlivé virové onemocnění.  Tento návrh se může po získaných zkušenostech 
stát základem pro běžný stav, neovlivňovaný pandemií.   

- v části 6. jako podklad pro definování projektů, které by komplexně řešily zavádění 
telekonzultací a po následném doplnění i dalších forem telemedicíny ve zdravotních 
službách v ČR.   

Z pohledu celého spektra telemedicínských služeb patří telekonzultace mezi pacientem a 
lékařem (resp. i mezi lékaři navzájem) mezi jednodušší formy využití informačních a 
komunikačních technologií (ICT) na podporu péče z pohledu organizačního a technického a 
se snazší akceptací pro zúčastněné strany; jsou však spojeny s mnoha již prokázanými 
přínosy a výhodami ve všech sedmi dimenzích modelu MAST (Model for Assessment of 
Telemedicine (MAST), založeného na HTA (Health Technology Assessment). To je ovšem 
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možné jen u takových služeb, které respektují při svém návrhu řadu medicínských, technických 
a provozních podmínek a dalších požadavků rozpracovaných také v tomto dokumentu s cílem, 
aby nejvyšší forma (úroveň) telekonzultací umožnila poskytovat v oblastech pro to vhodných 
srovnatelnou kvalitu zdravotní služby jako při osobní návštěvě pacienta u lékaře. 

S ohledem na potřebnou akceptaci telemedicínských řešení (a navázaných opatření, pravidel, 
doporučení atd.) všemi klíčovými aktéry (zejména zdravotníky, pacienty, veřejnou správou) je 
práce s výběrem telekonzultací stěžejní. Přílišný rozsah najednou zaváděných 
telemedicínských služeb by mohl vést k jejich odmítnutí ze strany klíčových aktérů a tím i 
k diskreditaci tématu elektronického zdravotnictví jako celku.  
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6. Rozdělení telekonzultací podle významu 

Telekonzultace zahrnuje použití ICT technologií, umožňující lékařům a pacientům vzájemně 
komunikovat a věnovat se péči o zdraví na dálku. Obecně lze telekonzultace rozdělit do tří 
úrovní podle jejich významu ve zdravotních službách (přičemž mezi nimi nemusejí být vždy 
ostré hranice):  

I. Úroveň zahrnuje poskytování základních informací a pokynů pacientům, kteří 
hledají určitou zdravotní službu, poskytovatele, lékaře apod., nebo potřebují 
poradit, jak postupovat např. při podezření na virové onemocnění. 

! Tyto konzultace by měli být schopni poskytovat poučení pracovníci center 
volání (call center), s případným dohledem zdravotnického pracovníka pro 
případ složitějších dotazů. 

! Konzultace této úrovně by měly být řešeny službou, která není hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění, bez potřeby identifikace pacienta a bez 
vyšetřování jeho zdravotního stavu.  

Příkladem jsou činnosti call center zdravotních pojišťoven, nebo účelově zřízené 
call centrum v souvislosti s COVID-19 (MZd). Konzultace jsou téměř výlučně 
synchronní, on-line a relace zpravidla iniciuje pacient spontánně.  

 

II. Úroveň zahrnuje poskytování cílených zdravotních informací v reakci na 
dotazy pacientů s určitým zdravotním problémem. 

! Do této úrovně spadá i tzv. triage (třídění, proces určování priority ošetření 
pacientů do tří kategorií na základě závažnosti jejich stavu) a posuzování 
symptomů chorob (symptom checker). 

! Spadají sem ovšem také konzultace poskytované některými poskytovateli 
zdravotních služeb, obvykle těmi, kteří poskytují v ČR primární péči, a to 
buď za úplatu jako nadstandardní služby, nebo jako benefit pro pacienty, 
které příslušný poskytovatel zdravotních služeb registruje. 

! V této úrovni se předpokládá většina konzultačních služeb ve smyslu 
zákona o zdravotních službách podle § 2, odst. 2b), pokud by část nebo  
celá konzultace probíhala na dálku.   

 

Konzultace mohou být synchronní (on-line) i asynchronní, tj. zdravotnický 
pracovník (lékař) odpovídá na specifické dotazy pacientů, pro které je již obvykle 
nutné mít medicínskou kvalifikaci či dokonce konkrétní odbornost.  

Pro bližší vymezení této úrovně konzultací, zejména vůči 3. úrovni, je vhodné 
rozlišovat, zda je o pacienta  
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(1) léčeného tím lékařem, který konzultaci poskytuje, nebo  
(2) tím zdravotnickým zařízením / poskytovatelem, který konzultaci poskytuje, nebo 
(3) léčeného jakýmkoli jiným lékařem, resp. s daným problémem dosud 
neléčeného. 
 
Pokud je pacient již dispenzarizován (PL nebo specialistou) a konzultace se týká 
aktivního sledování či dohledu nad pacientem s příslušným zdravotním 
problémem, spadají takové telekonzultace v případě konzultací prováděným právě 
těmi dispenzarizujícími lékaři už do 3. úrovně telekonzultací.   
Naopak v opačném případě tyto konzultace této druhé úrovni ve většině případů 
ještě nejde o plnohodnotné poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona o 
zdravotních službách. Předpokládá se, že pokud z takové konzultace vyplyne 
potřeba určité diagnostiky, vyšetření nebo ošetření, následují tyto výkony pak už 
standardní cestou a tato konzultace je může i zprostředkovat, například umožnit 
objednání pacienta k PL či specialistovi.  
Systémové řešení těchto telekonzultací v ČR není a – zjevně chybí. V praxi je 
absence systémového řešení nahrazováno různými improvizacemi.   

Současný stav v ČR pak mívá tyto charakteristiky: 

- Neúplně se různými způsoby snaží imitovat nebo suplovat chybějící systémový 
přístup někteří  poskytovatelé zdravotních služeb (např. tzv. řetězce): 

! kteří pro udržování služeb těchto konzultací mají prostředky a 
dostatečné množství pacientů, pro které se danému poskytovateli i 
z marketingových důvodů vyplatí takou službu poskytovat, 

! nebo jsou dostupné za již zmíněnou úplatu, 

! nebo se vyskytují nesystémová řešení se specifickými modely 
financování, která umožňují následná propojení pacientů do platformy 
zapojených specialistů. 

- V praxi se pro případy, kde jde o poskytování zdravotních služeb, také používá 
výkon „Minimální kontakt s pacientem“ – proběhne hovor pacienta s lékařem 
po telefonu, lékař zadá do informačního systému ambulantní zprávu, kde 
popíše obsah rozhovoru – konzultace a pro zdravotní pojišťovnu vykáže tento 
výkon. Názor poskytovatelů zdravotních služeb je, že není pro ně dostatečně 
oceněný (dostatečný počet bodů) a navrhují např. změnit jeho ohodnocení. 
Předpokladem je jednoznačná identifikace pacienta a v průběhu konzultace 
také přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta. 

- Určitá řešení, resp. komunikační platformy v poslední době i přejímají pod svou 
gesci některé zdravotní pojišťovny, čímž se obraz zdravotních služeb 
poskytovaných v ČR z pohledu pacienta stává ještě méně přehledný.  

- Do takových konzultačních platforem obvykle nejsou systémově zapojeni 
všichni relevantní lékaři (odborníci) za stejných podmínek, což vnáší do 
zdravotnického systému nesymetrie, které nepodporují jasný vztah mezi 
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náklady a kvalitou péče a její dostupností. Výjimky, například v některých 
případech v dermatologii, dále u opakovaných případů, resp. v určitých 
nezávažných případech, kde může lékař zvážit zahájení léčebného procesu i 
jen na základě informací, které má k dispozici a textového popisu a zaslané 
fotografie, jsou v rozpracovány níže.   

- Oblast těchto konzultací by mohla z hlediska úhrad být doplněna do kapitačních 
plateb s tím, že je zůstat v kapitačních platbách VPL a PLDD a případných 
existujících telefonních konzultacích. Proti výraznému rozšíření úhrad takových 
konzultací se staví skutečnost, že nelze zajistit v ČR jejich konzistentní 
dostupnost každému pojištěnci, občanu za stejných podmínek. Dalším 
důvodem je, že mnoho telekonzultací s diagnostickým obsahem (např. virovým 
onemocněním COVID-19) je vhodných pro řešení až ve třetí úrovni konzultací 
(viz níže). 

Je třeba vzít na vědomí, že možnost řešit zdravotní problémy pacientů jen pomocí 
textových zpráv, byť s přílohou (asynchronně) nebo zmíněným symptom checkrem 
(definovaným rozhodovacím stromem nebo navíc s využitím umělé inteligence) je 
v moderní medicíně v mnoha případech stále značně omezená. Jistá pohodlnost 
lákavého nahrazení fyzické přítomnosti pacienta pro lékaře může mít v praxi dopad 
na snížení kvality služeb, pokud by například narůstala snaha lékařů koncentrovat 
do této úrovně běžný tok požadavků pacientů o kontakt s lékařem.  

 

III. Úroveň jsou telekonzultace, které již reprezentují výkony ve zdravotních 
službách se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Především těmto 
telekonzultacím se věnují další části tohoto dokumentu. Tyto telekonzultace jsou 
v mnoha zemích poskytovány v různých medicínských oborech, zpravidla po 
pečlivé přípravě všech zainteresovaných jak co do jejich rozsahu, obsahu, tak 
podmínek pro jejich poskytování. Vymezení těchto telekonzultací lze (v návrhu) 
formulovat takto: Konzultace zdravotního problému pacienta či kontrola stavu 
lékařem, u kterého je tento pacient registrován (např. PL, ambulantní specialista). 
Předpokládá, že příslušný lékař zná zdravotní stav pacienta s telekonzultace byla 
oběma stranami naplánována na určitou dobu. Může se jednat například o kontrolu 
stavu, konzultaci nově vzniklých jevů, opakované předepsání léků, které nelze 
považovat za rutinní ale naopak vyžadující ověření určitých zdravotních podmínek, 
konzultace obsahu zpráv z jiných vyšetření, laboratoř či specializovaných měření.  

Řešení zvláštních a spíše velmi výjimečných případů možných telekonzultací, kdy 
se pacient z objektivních důvodů nemůže ke svému lékaři dostavit a telekonzultace 
neodkladného případu, nejevící se pacientovi natolik závažného, aby volat 
záchrannou službu, s lékařem, u kterého není pacient registrován, je na zvážení. 
Tento návrh však nemá za cíl vytvářet a podporovat prostředí pro další zdravotní 
služby, které by v ČR vytvářely paralelní alternativu k poskytovatelům 
zdravotních služeb řádně navázaných na systém veřejného zdravotního pojištění 
a které by také očekávaly uhrazení za poskytnuté služby (např. tzv. druhý názor, 
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služby záměrně poskytující jen vybrané výkony se snadným přístupem, bez 
komplexnosti a často bez ověřených informací o zdravotním stavu náhodně 
(spontánně) volajících občanů).  

  
Telekonzultace v této nejvyšší úrovni mohou opět být synchronní i asynchronní. 
Jejich spouštění bez přípravy (v řadě zemí EU v minulosti mnohaleté) je spojeno 
s riziky, která je nutné vzít na vědomí a která jsou také shrnuta níže v tzv. 
problémových okruzích. Typickým přístupem v zemích, kde je pro telekonzultace 
již vytvořena „organizační infrastruktura", počínaje legislativou, ale hlavně kde 
došlo k projednání všech aspektů po náležité osvětové přípravě se 
zainteresovanými stranami, při respektování jejich oprávněných zájmů včetně 
ekonomických, je, že se v podmínkách pandemie „pouze“ otevíralo více prostoru 
pro tyto služby, pro které jsou již vytvořeny fungující mechanizmy. V tom měly 
rozvinuté země výhodnější pozici než ČR. 

Opatrnost při zavádění těchto telekonzultací je doporučována autoritami ve 
zdravotnictví v zahraničí a v posledním době také odborníky v ČR (z diskusí např. 
se zástupci odborných medicínských společností),  mj. proto, že na „nové otevřený 
trh“ vstupují subjekty, jejichž primárním cílem je poskytovat především 
telekonzultace s úhradou z veřejného zdravotního pojištění (všechny formy 
připravené a vytvořené v dané zemi např. pro VPL) jakožto obchodní plán, bez 
aktivit v méně atraktivních povinnostech, které běžně mají subjekty s ordinací 
s povolením příslušných místních orgánů. I když promyšlený marketing nalézá 
mezi některými uživateli odezvu, tento „cream skimming” nepřispívá pozitivně ani 
k rozvoji dostupnosti zdravotní péče tam, kde jsou objektivní potřeby (čas a místo) 
a také kvalita služeb v poměru k odpovědnosti je diskutabilní.  
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3. Problémové okruhy telekonzultací 

Problémové okruhy telekonzultací ve zdravotních službách jsou zejména: 

a) právní rámec pro poskytování zdravotních služeb na dálku, jakož i průvodce pro PZS, 
který by poskytoval referenční informace k telekonzultacích a jak v nich postupovat 

b) vymezení odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb na dálku; informovaný 
souhlas pacienta s telekonzultací a mechanizmus jeho zajištění 

c) požadavky na přístupnost dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací  

d) výběr medicínských odborností a v nich výkonů vhodných, resp. možných pro 
telekonzultace, včetně s tím související ekonomika jak z pohledu poskytovatelů 
zdravotních služeb, tak pojišťoven  

e) udržení přiměřené kvality poskytovaných zdravotních služeb na bázi medicíny 
založené na důkazech  

f) udržení důvěrného vztahu lékař-pacient a jeho proměna při poskytování zdravotních 
služeb na dálku 

g) nenarušení možnosti individuálního odborného přístupu k řešení určitého zdravotního 
problému (ochrana know-how)  

h) akce, které musí předcházet poskytování zdravotních služeb na dálku, důvěryhodná 
identifikace pacienta i lékaře, přístup ke zdravotnické dokumentaci 

i) ochrana osobních dat a jejich ochrana před neoprávněným přístupem a před ztrátou či 
pozměněním 

j) bezpečnost – kybernetická a v některých případech poskytování zdravotních služeb na 
dálku využívajících další přístroje u pacienta je otázkou i produktová bezpečnost 
použitých zdravotnických prostředků 

k) o každé zdravotní péči, tedy i o zdravotní péči poskytnuté na dálku, je každé 
zdravotnické zařízení vždy povinno učinit záznam ve zdravotnické dokumentaci 

l) forma (která média jsou v konzultaci použita a jakém režimu) a frekvence 
telekonzultací na straně poskytovatele péče za časový úsek a případně i na straně 
pacienta  

m) okruh poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni poskytovat zdravotní 
služby na dálku a mít je hrazené z veřejného zdravotního pojištění  

n) návrh registračních listů zdravotních výkonů s bodovou hodnotou i v kontextu 
zvolených prostředků, frekvence, délky, a především obsahu zdravotní péče 
poskytované na dálku v různých medicínských oborech a druzích zdravotní péče   

o) systém posuzování vhodných zařízení (hardware příp. i software) a poskytovatelů 
technických služeb videokonzultací (software), které lze pro telekonzultace využívat, 
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zejména z hlediska použitelnosti a (kybernetické) bezpečnosti, dále jejich evidence a 
zveřejňování jejich seznamu; případná celostátní koncepce zajištění technologií a 
technických služeb s řádně propracovanými požadavky pro daný účel, použitelných 
všemi poskytovateli zdravotních služeb v ČR za rovných podmínek  

p) stanovení požadavků na prostředí pro poskytování zdravotních služeb na dálku u 
lékaře a u pacienta, včetně definování minimálních technických požadavků pro 
poskytování zdravotních služeb na dálku, zejména konektivity, kapacity datové 
přípojky a její stability 

q) provozní požadavky na účast pacienta pro poskytování zdravotních služeb na dálku 
k zajištění včasného a řádného poskytnutí péče      

r) akce, které mohou následovat poskytnutí zdravotních služeb na dálku i (zejména 
recepty – které, doporučení ke specialistovi, neschopenka apod.)  a modely jejich 
realizací, předání a sdílení zdravotnické dokumentace 

s) poskytování zdravotních služeb na dálku z a do zahraničí  

t) ochrana proti digitálnímu vyloučení (digital divide) pro pacienty, kteří z různých důvodů 
nemohou poskytování zdravotních služeb na dálku využívat, aby jim nebyly upírány 
zdravotní služby; v širším smyslu etické aspekty poskytování zdravotních služeb na 
dálku   

u) řešení nákladů na telekomunikační poplatky 

v) pro případ nárůstu objemu provozu v telekomunikačních sítích a potřebě udržovat 
potřebné provozní kvalitativní parametry při poskytování zdravotních služeb na dálku i 
prosazení tzv. sektorových požadavků do celostátních koncepcí rozvoje 
telekomunikačních sítí    

w) návrh kontrolních mechanismů pro poskytování zdravotních služeb na dálku   

x) osvěta a edukace odborné lékařské veřejnosti o podmínkách poskytování zdravotních 
služeb na dálku, systém informování veřejnosti 

y) systematické vzdělávání a doplnění tématu „poskytování zdravotních služeb na dálku“ 
do pregraduálního, specializačního i celoživotního vzdělávání  

z) způsob zpracování odezev účastníků, zkušenosti a poznatků z (pilotního i řádného) 
provozu za účelem korekcí a rozvoje služeb. 

Tyto problémové okruhu jsou níže rozpracovány do návrhů řešení poskytování zdravotních 
služeb na dálku.  
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4. Návrhy řešení telekonzultací  

Mimořádná epidemiologická situace, která vznikla v zimě a na jaře 2020, ovlivnila chod 
společnosti s dopadem na dostupnost zdravotních služeb. V tomto extrémním případě může 
mít zvláštní hodnotu zajištění dostupnosti alespoň určité části zdravotní péče na dálku, 
zprostředkované vhodnými nástroji ICT s minimálními riziky šíření nákazy, kdy by mohly být 
omezeny jinak přísné požadavky na zabezpečení a ochranu osobních dat (včetně přenášení 
identifikace účastníků telekonzultací).  

Tento dokument postupně v jeho historických verzích zpracovával návrhy řešení různých 
aspektů pro telekonzultace pro tzv. emergentní řešení, které přiměřeně snižovalo hranici jinak 
poměrně přísných požadavků. Tato fáze přípravy zahrnující konzultace návrhů s různými 
odborníky a skupinami poskytla informace, které byly průběžně zapracovány, a dále umožnila 
formulovat návrh, který je již oproštěn od urgence a pro běžný provoz zdravotních služeb 
diskutabilních kompromisů. V období do srpna 2020 takto NCeZ MZd využilo tyto poznatky i 
v několika dalších případech (např. při návrhu na úpravu zákona o zdravotních službách, 
vyjádření k různým technických řešením s ambicí pro využití v telekonzultacích v ČR, návrh 
způsobu ověřovaní systémů a služeb pro telekonzultace a příslušné požadavky. Posledně 
jmenovaný je samostatný dokument, který je přílohou, jehož náplní jsou podmínky, které by 
měly systémy a služby splňovat, aby mohly být v praxi používány lékaři; podmínky obsahují 
v kontextu kybernetické bezpečnosti i vazbu na NÚKIB a jím vydaný tzv. bezpečnostní 
standard pro videokonference z 27.7.2020. Diskuse návrhů poskytly  informace dalším 
odborníkům v ČR (např. ČLS JEP) pro tvorbu dílčích materiálů, které se jeví jako potřebné pro 
různé subjekty, které telekonzultace využívají v praxi. To byl a stále je jedním ze smyslů tohoto 
dokumentu – po iniciaci debaty a diskusí k tématu zahájit návrh opatření na různých úrovních 
tam, kde je to vhodné, účelné a potřebné.   

Dále je rozpracováno řešení telekonzultací, které vzniklo syntézou původních dvou návrhů: 
emergentního a koncepčního, které se původně navzájem lišily určitými kompromisy v prvním 
(emergentním) v zájmu zkrácení času realizací. V emergentním byly mírně sníženy požadavky 
na bezpečnost (kybernetickou), ochranu dat, přístupnost pro starší občany a osoby se 
zdravotním postižením, zajištění podmínek pro vysokou kvalitu komunikace, právního a 
organizačního zabezpečení při poskytování telekonzultací a podmínek pro jejich provoz a 
možnosti důkladného informování všech zúčastněných o všech aspektech poskytování 
zdravotní péče na dálku bez osobního kontaktu.  

Do diskusi s dalšími odborníky v průběhu července 2020 bylo dále rozpracováno a dle již 
získaných zkušeností upraveno koncepční řešení telekonzultací, které předpokládá    
legislativní úpravy a projednání řady aspektů se všemi zainteresovanými stranami (zejména 
MZd, Svaz zdravotních pojišťoven, VZP, organizace poskytovatelů ZS, ČLK, ČLS JEP, Česká 
kardiologická společnost a další odborné medicínské společnosti a pacientské organizace). 
Koncepční řešení předpokládá ověření klíčových principů na pilotních projektech se zpětnými 
vazbami na případnou upřesněnou koncepci.    

Vytvoření podmínek od právních až po technické lze nazvat „infrastrukturou pro 
telekonzultace“, jejíž jednotlivé komponenty jsou uvedeny níže a jsou nadále určeny pro další 
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jednání s již zmíněnými zainteresovanými subjekty a nechávají k tomu dostatečně otevřený 
prostor pro různá konkrétní řešení. Nejde tedy o jednu „koncepci navrženou od stolu“, ale živý 
dokument, ze kterého lze čerpat a postupně odškrtávat vyřešené problémové otázky.   

Odborné diskuse k telekonzultacím narážely na níže uvedená témata a vymezovaly prostor 
pro návrh řešení, které odpovídá současným podmínkám a stavu elektronizace zdravotnictví, 
kdy ještě není schválen ani zákon o elektronizaci zdravotnictví, a tudíž nelze využívat ani 
klíčovou technicko-organizační infrastrukturu elektronického zdravotnictví, různé databáze a 
jednotnou identifikaci pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb a další systémy.  

Využívání telekonzultací je pravděpodobné zejména v primární péči a v mnoha oborech 
specializované péče, což jsou oblasti, kam s výjimkou e-receptu a e-neschopenky stále teprve 
proniká elektronizace i z důvodu dosud neexistující bezpečné infrastruktury eHealth. 
Perspektivně lze hovořit o elektronizaci s budoucí vizí digitálního zdravotnictví, kde jak 
zpracování a sdílení informací, tak mnohé procesy ve zdravotních službách jsou v základu 
formovány digitálním přístupem, jak se již začíná prosazovat v některých velmi rozvinutých 
zemích světa a je aktuálním tématem jak EU, tak WHO (Digital health). Zpoždění, které v ČR 
vzniklo zejména v elektronickém sdílení informací navzájem různých subjektů je potřeba vzít 
v úvahu, mají-li být telekonzultace navrženy pro běžné, a nejen exkluzívní používání 
inovativními lékaři.   

Významný okruh problémů se týká právního rámce pro poskytování telekonzultací, resp. 
obecně poskytování zdravotních služeb na dálku v ČR. Základní průzkum v této oblasti jasně 
naznačuje, že nejasnost či dokonce neúplnost právního rámce se týká dvou aspektů: 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb vázané na místo a druh služeb, a soubor otázek 
týkajících se bezpečnosti včetně kybernetické používaných technických prostředků a z toho 
vyplývající odpovědnost (lékaře) za různé incidenty, které při provozu mohou nastat.   

Zásadním a také dosti složitým problémem je zajištění motivace pro poskytovatele péče – 
lékaře, a tedy zejména odměny/úhrady za provádění telekonzultace; zavedení komplexních 
systémových opatření (známých např. z rozvinutých zemí EU) není otázkou týdnů, a naopak 
účelová řešení mimo existující mechanismy úhrad by byla složitá a zřejmě i nákladná 
k realizaci.  

Cílem je navrhnout je navrhnout řádné řešení, tedy začlenění zdravotní péče poskytované na 
dálku do zdravotních služeb s výkony hrazenými z veřejného zdravotního pojištění a navržení 
a prosazení nových zdravotních výkonů s odpovídající bodovou hodnotou, které by 
spravedlivě ohodnotilo práci lékaře nebo i sestry při konzultaci na dálku, a přitom 
nepodporovalo zneužívání možnosti vykazovat konzultace a odlišovalo řešení běžných dotazů 
pacientů, nevyžadujících zvláštní, novou úpravu zejména úhrad v rámci poskytovaných  
zdravotních služeb (např. dohadování termínu návštěv k určitému zdravotnímu problému, 
vyžádání receptu na již předepisovaný lék, dotazy, kam se obrátit k poskytnutí určitého 
vyšetření nebo služby apod.), nebo případů, které jsou již systémově řešeny v rámci hrazené 
telefonní konzultace. Dalším problémem, který jakékoliv řešení nemůže naráz odstranit, je 
výlučnost použití zejména videokonzultací, ale v principu všech konzultací s využitím datových 
přenosů přes internet a vyžadujících dostatečnou datovou propustnost nutnou pro video a 
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kvalitní hovor, tak, aby takové možnosti nebyly pouze pro pacienty, které potřebné vybavení 
mají a mohou si dovolit jeho provoz.  

Kromě toho vyvstává otázka odlišení telekonzultací od pohotovostní služby a služeb 
zdravotnické záchranné služby tak, aby občan službu využíval jen ke stanovenému účelu a 
lékař nebyl přetížen nadpočetnými relacemi, které by za běžných podmínek vůbec nevznikly. 
Cílem navrhovaného řešení ovšem není ani umožnit převod do režimu úhrad určitých 
nadstandardních služeb nabízených některými poskytovateli zdravotních služeb pacientům již 
nyní za úplatu.  Zkušenosti z provozu z takto připravených telekonzultací by měly být 
zpracovány v rámci koncepce telekonzultací (např. v rámci prací popisovaných v části 5. níže). 
Konkrétní rozdělení otázek z následující tabulky pro jejich (zpravidla společné) zpracování 
jednotlivými orgány a institucemi je uvedeno níže, lze ho však dle potřeby doplnit.   

 

Charakteristiky řešení  

Předmět 
řešení 

Návrh řešení Kdo rozhodne Poznámka 

Právní rámec, 
možné 
doplnění 
úprava 
stávající 
legislativy 

Jde zejména o zákon o 
zdravotních službách; s cílem 
nalezení řešení, které by na 
úrovni zákona eliminovalo 
současnou právní nejistou 
z pohledu zainteresovaných 
subjektů (např. ohledně místa 
poskytování zdrav. služeb, 
odpovědnosti a požadavků na 
bezpečnost a ochranu osob. 
dat)  

 MZd  

Předmět a 
rozsah 
telekonzultací 

Neplánované návštěvy i 
plánované návštěvy 
poskytovatele zdravotních 
služeb. Registrující praktický 
nebo dispenzarizující ošetřující 
lékař může poskytnout dle 
svého zvážení zdravotní péči 
na dálku (za dodržení 
existujících pravidel).   

 

Veřejnost je vhodným 
způsobem informována o 
takových možnostech a 

MZd (např. vyhláškou, 
opatřením) po konzultaci 
s dotčenými odbornými 
lékařskými společnostmi 
(např. ČLS JEP, ale i další), 
organizacemi poskytovatelů 
zdravotních služeb a 
zdravotními pojišťovnami 
(ZP). Vymezení 
odpovědnosti poskytovatele 
péče při telekonzultaci. 
Časové vymezení možnosti 
poskytování telekonzultací 

V zemích, kde 
telekonzultace 
systematicky zavedli 
(např. Německo) 
udržují seznam 
odborností a výkonů 
včetně jejich rozsahu 
u kterých lze hrazené 
telekonzultace 
poskytovat.    
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Lékařům je zajištěna příslušná 
ochrana respektující omezení 
odpovědnosti lékaře za situace, 
které nemohl na dálku ověřit.  

 

v tomto režimu může 
rozhodnout také MZd.   

Formy 
telekonzultací 

Těžiště řešení se týká 
telekonzultací s videem a 
zvukem v reálném čase 
(synchronní telekonzultace). 
Jsou však možné i konzultace 
hlasové. Dále je možné přiřadit 
k telekonzultacím i výměnu 
textových zpráv s případnou 
možností výměny obrazových 
materiálů (fotografií léze) a 
dalších dat – asynchronní 
telekonzultace.    

MZd, (např. vyhláškou, 
opatřením) po konzultaci 
s dotčenými obornými 
lékařskými společnostmi 
(např. ČLS JEP, ale i další), 
organizacemi poskytovatelů 
zdravotních služeb a 
zdravotními pojišťovnami 
(ZP). 

Každá forma 
telekonzultace je 
kandidátem pro 
samostatné řešení a 
výši a podmínky 
úhrad. Proto je 
navržení 
registračních listů 
výkonů a jejich 
bodového 
ohodnocení pro účely 
úhrad důležitým 
rozhodnutím.   

Výběr 
odborností pro 
telekonzultace  

VPL, PLDDa specialisté, kteří o 
pacienta pečují v rámci 
dispenzární péče.  

MZd a VZP, po konzultaci 
s dotčenými obornými 
lékařskými společnostmi 
(např. ČLS JEP, ČKS a i 
další, které přeloží návrhy) a 
se zdravotními pojišťovnami 
(ZP). 

Pro již registrované 
pacienty VPL a 
PLDD bez omezení, 
specialisté pro 
dispenzarizované 
pacienty  

Okruh 
poskytovatelů 
zdravotních 
služeb, kteří 
mohou 
telekonzultace 
dle tohoto 
řešení nabízet 
a okruh 
pacientů.  

Toto řešeni je určeno jen pro 
poskytovatele zdravotních 
služeb, kteří na základě 
smlouvy o poskytování a 
úhradě zdravotní péče 
poskytují péči hrazenou 
z veřejného zdravotního 
pojištění v ordinacích 
registrovaným nebo 
dispenzarizovaným pacientům. 
Tyto telekonzultace mohou 
využívat jen u poskytovatele již 
registrovaní nebo 
dispenzarizovaní pacienti.  

MZd a VZP, po konzultaci 
s dotčenými obornými 
lékařskými společnostmi 
(např. ČLS JEP, ČKS a i 
další, které předloží návrhy) 
a se zdravotními 
pojišťovnami (ZP). 
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Výběr 
intervencí 
(výkonů) pro 
telekonzultace  

Dle odborného uvážení lékaře. 
Precizní přístup je znám např. 
z Německa, kde jsou jak 
odbornosti, tak výkony 
použitelné pro telekonzultace 
taxativně určeny a průběžně se 
se aktualizují.   

 Pro případy, kde lze 
službu poskytnout 
bez potřeby osobní 
návštěvy, aniž by 
byly významně 
sníženy rozsah nebo 
kvalita výkonu.  

Registrace 
lékařů, kteří 
hodlají 
telekonzultace 
využívat 

Vykazování výkonů 
poskytování zdravotní péče na 
dálku je podmíněno předchozí 
smlouvou poskytovatele se 
zdravotní pojišťovnou.  

Zdravotní pojišťovny   

Forma 
telekonzultace  

Těžiště řešení se týká 
telekonzultací s videem a 
zvukem v reálném čase 
(synchronní video-
telekonzultace). Jsou však 
možné i konzultace pouze 
hlasové. Dále je možné přiřadit 
k telekonzultacím i výměnu 
textových či jiných datových 
zpráv s případnou možností 
výměny obrazových materiálů 
(fotografií léze) – asynchronní 
telekonzultace.    

MZd a VZP, po konzultaci 
s dotčenými odbornými 
lékařskými společnostmi 
(např. ČLS JEP, ČKS a i 
další, které předloží návrhy), 
organizacemi poskytovatelů 
zdravotních služeb a se 
zdravotními pojišťovnami 
(ZP). 

Různé formy 
konzultací se liší 
v detailech a 
podmínkách úhrad a 
jejich možnostmi je 
využívat v různých 
odbornostech. To je 
obsahem 
registračních listů 
výkonů. 

Frekvence 
telekonzultací 
jednoho 
poskytovatele 
péče 

Stanovení horní hranice.   

Tento parametr řešení 
telekonzultací je v zahraničí 
často základním nástrojem 
regulace; v obdobných 
zdravotnických systémech jako 
v ČR spolu s určením výkonů 
pro které lze telekonzultace 
používat. Konkrétně bývá pro 
celkový počet telekonzultací 
stanovena horní hranice – 
jejich počet nemůže u jednoho 
poskytovatele zdravotních 
služeb se samostatnou 

MZd a VZP, po konzultaci 
s dotčenými odbornými 
lékařskými společnostmi 
(např. ČLS JEP, ČKS a i 
další, které předloží návrhy), 
organizacemi poskytovatelů 
zdravotních služeb a se 
zdravotními pojišťovnami 
(ZP). 

Omezení frekvencí je 
součástí 
registračního listu 
výkonu. 
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smlouvu s pojišťovnami 
překročit např. 20 % 
z celkového počtu návštěv 
pacientů a hrazených 
telekonzultací za kalendářní 
měsíc.  Jedno z možných 
řešení, kromě tzv. signálního 
kódu je: u praktických lékařů 
pouze pro jimi registrované 
pacienty, maximálně 1 x denně, 
3 x v 15 dnech, 5 x   ve 30 a 
více dnech. U specialistů 
pacient musí být buď již u 
lékaře registrován a jeho 
identita včetně jeho pojišťovny 
na dálku přiměřeně ověřitelná. 
V případě vůbec prvního 
kontaktu se specialistou by měl 
být pacient navíc současně 
objednán k osobní návštěvě 
v následném termínu.) 

Organizace 
relace  

Zpravidla je relace předem 
dohodnuta, např. telefonicky, 
nebo emailem či 
prostřednictvím funkce použité 
technologie (systému) na 
určitou dobu a pacient 
v běžném režimu sám zahajuje 
volání a pokud to systém 
umožňuje, čeká až bude relace 
zahájena.  

V případě první telekonzultace 
nebo při neurčitých informacích 
o možnostech pacienta musí 
lékař dotazem ověřit, že 
pacient zvládá všechny 
potřebné funkce systému 
včetně hlasitosti, zaměření 
kamery, výměna textových 
zpráv apod.    

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

 

Doporučuje se, aby 
pacienti byli 
připraveni 10 (nebo 
12?) minut před 
plánovaným 
termínem relace.  
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Prostředí a 
podmínky pro 
telekonzultace 
u lékaře 

U lékaře – diskrétní prostředí, 
které umožňuje nerušený a 
hladký průběh konzultace bez 
účasti nezainteresovaných 
osob.   

Lékař, který hodlá využívat 
telekonzultace, musí být 
schopen rozlišit použitelnost 
systému pro každý daný případ 
jak z hlediska medicínského, 
tak technickoprovozního 
(kvalita multimediální 
komunikace na dálku) a 
rozhodnout o použitelnosti 
telekonzultace pro daný případ.  
Z provozních důvodů může 
lékař odmítnout telekonzultaci.  

Poskytovatelé zdravotních 
služeb.  

Doporučuje se informační 
kampaň/osvěta k tématu.  

Obsah telekonzultací 
je tajemství, obdobně 
jako v případě 
výkonu běžných 
zdravotnicích služeb.  
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Podmínky pro 
telekonzultace 
u pacienta  

Pacient by měl být vhodnou 
formou informován o 
podmínkách v místě a též 
připravených informacích pro 
telekonzultaci. Je důležité, aby 
se pacient seznámil 
s informovaným souhlasem a 
vyjádřil se k němu. Souhlas 
s tímto dokumentem vyjádří 
pacient vhodnou formou a 
pokud nelze zajistit jeho 
podpis, minimálně souhlasnou 
odpovědí emailem či jinou 
službou (například hlasový 
záznam), která umožní 
souhlasnou vůli pacienta 
demonstrovat. Dalším 
požadavkem na pacienta je       
mít připraveny všechny důležité 
informace, které se týkají 
zdravotního stavu, zejména 
seznam potíží, naměřená 
teplota a kdy byla měřena, 
krevní tlak, případně mít 
připravenu obrazovou 
dokumentaci, fotografie 
k odeslání v dohodnutém 
datovém formátu.  

Ověří a souhlas pacientů 
zajistí poskytovatelé 
zdravotních služeb 

Obsah informovaného 
souhlasu bude nutné 
naformulovat – MZd, po 
konzultaci s dotčenými 
odbornými společnostmi, 
právními experty. 
Konzultace návrhu 
s pacientskými 
organizacemi.   

 

Obsah 
informovaného 
souhlasu je třeba 
formulovat a dát 
k dispozici jako vzor 
cílové skupině 
poskytovatelů 
zdravotních služeb, 
lékařům. Jeho obsah 
by měl zahrnovat 
požadavek na 
pravdivé a správné 
informace a omezení 
odpovědnosti lékaře 
z důvodu nemožnosti 
získat a ověřit 
všechny informace 
týkající se 
zdravotního stavu 
osobně.   

Další legitimní 
požadavek je zákaz 
nahrávání obsahu 
telekonzultací a 
zejména jejich šíření 
jakoukoliv formou.  

Identifikace 
lékaře  

Pacient musí být informován 
s kým byla prováděna 
telekonzultace.  

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

Identifikace lékaře 
může být provedena 
emailem nebo při 
relaci srozumitelně 
ústně či textovou 
zprávou.   

Identifikace 
pacienta 

Pacient se identifikuje kartou 
pojištence a dalším dokladem 
s podobenkou (občanský 
průkaz, pas). Tyto 
telekonzultace jsou určeny jen 
pro pojištence zdravotních 
pojišťoven ČR.   

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

V případě 
videokonzultace by 
mělo být dostatečné 
ukázání karty na 
kameru.  V případě 
asynchronní 
konzultace, například 
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obrazové 
dokumentace 
k posouzení by měl 
lékař mít jistotu, že 
komunikuje s jemu již 
známým pacientem, 
jehož zdravotní 
pojišťovna je rovněž 
známa.  

Odmítnutí 
telekonzultace   

V případě, že nemá lékař 
dostatečný stupeň jistoty, že 
pacient zvládá obsluhu 
systému, nebo není zajištěno 
potřebné soukromí, nebo má 
jiný závažný důvod, může 
telekonzultaci odmítnout či 
předčasně ukončit. Avšak 
v takovém případě musí 
navrhnout pacientovi náhradní 
řešení tak, aby mu mohla být 
požadovaná zdravotní služba 
poskytnuta.  

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

Odmítnutí 
telekonzultace je 
nutné odlišovat od 
odkladu relace 
z kapacitních a 
časových důvodů na 
straně lékaře, což se 
obvykle řeší již při 
plánovaní termínu.   

Závěr a 
záznam 
z provedené 
telekonzultace   

Z každé telekonzultace musí 
být proveden záznam do 
zdravotnické dokumentace 
pacienta.  Závěr 
z telekonzultace a doporučení 
na další postup sdělí lékař 
pacientovi v obdobné formě 
jako při osobní návštěvě.  

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

Zpráva o každé 
poskytnuté péči 
musím být vždy 
předána 
registrujícímu 
praktickém u lékaři. 
Potřeba navrhnout 
jak v tomto případě. 

Následná 
opatření po 
telekonzultaci  

Předepsání léku, vyhotoveni 
zprávy pro registrujícího 
praktického lékaře a případně 
pro další vyšetření jiným 
lékařem nebo vystavení 
neschopenky je na rozhodnutí 
lékaře. Rozsah pravomocí a 
okruh léků, které může lékař 
předepsat se tím nemění.  
Lékař však musí brát do úvahy 

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

Je třeba pečlivě 
zvážit různé případy, 
které mohou nastat, 
přičemž jsou možná i 
omezení například 
na skupiny léků, či na 
možnost vystavit 
neschopenku pouze 
na základě 
telekonzultace.  



 
 
 
 
 

  

 Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR 37/51 
 

možné omezení rozsahu a 
důvěryhodnost dostupných 
informací získávaných na dálku 
a přizpůsobit tomu příslušnou 
následnou akci.   

Zahraničí a 
jazyk  

Pacient – pojištěnec v ČR – 
může při telekonzultaci pobývat 
v zahraničí. Podmínky pro 
poskytovaní telekonzultací se 
tím nemění.  

Toto řešení je určeno pro 
poskytovatele zdravotních 
služeb registrované v ČR.  Pro 
případné dílčí podkladové 
zprávy potřebné pro posouzení 
zdravotních stavu platí stejné 
požadavky jako u běžného 
poskytování zdravotních služeb 
v ČR.  

Telekonzultace jsou v zásadě 
prováděny v českém jazyce, 
popřípadě v jazyce, který byl 
dohodnut s pacientem.    

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 
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Úhrady Pro každou formu   
telekonzultace je potřeba 
navrhnout registrační list 
výkonu s bodovým 
ohodnocením, výchozí počet 
jsou tři: 

videokonzultace, hlasová 
konzultace, asynchronní 
posouzení zdravotního stavu 
dle předem zaslaných 
informací. 

Objem telekonzultací by neměl 
překročit určitý počet celkového 
počtu návštěv a konzultací za 
měsíc.  

 

MZd pro projednání 
s organizacemi 
poskytovatelů zdravotních 
služeb a zdravotními 
pojišťovnami. 

 

Sběr odezev, 
poznatků a 
zkušeností z 
telekonzultací 

Informace z provozu by měly 
být systematicky zpracovávány 
pro další využití v rozvoji těchto 
služeb.   

MZd – NCeZ, zdravotní 
pojišťovny  

 

Reklama 
v telekonzulta
cích  

Telekonzultace musejí být bez 
reklamy.  

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

 

Vazba na 
EHR, PHR  

V tomto řešení není 
rozpracována; technická řešení 
mohou potenciálně možnost 
elektronické výměny informací 
mezi různými systémy 
podporovat.   

Poskytovatelé zdravotních 
služeb 

Přístup ke 
zdravotnické 
dokumentaci 
pacienta během 
konzultace je 
nezbytnou 
podmínkou. 

Zpracování 
poznatků z 
provozu 

Pro sběr poznatků (dobrovolná 
sdělení a komentáře od lékařů 
a pacientů) by měl v NCeZ 
vzniknout záznamový systém a 
informace by se měly využít při 
koncipování regulérního 
systému telekonzultací. K tomu 

NCeZ Tyto i výše uvedené 
činnosti NCeZ 
případně dalších entit 
(např. odborné 
registrace systémů 
oprávněných 
poskytovat 
telekonzultace 
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poslouží i ekonomická 
vyhodnocení od pojišťoven.   

vyžadují určité 
pracovní kapacity, 
dosud neplánované).   

Další 
podmínky 

Nelze, aby lékař poskytoval 
pouze telekonzultace v rámci 
hrazených výkonů a neměl 
zařízenu ordinaci a oprávnění 
pro běžné prezenční 
poskytování zdravotních služeb 
podle zákona a s povolením 
příslušného krajského úřadu.  

 Není třeba řešit, je 
zákonnou podmínkou pro 
registraci poskytovatele 
zdravotních služeb 

 

Shoda 
technického 
řešení 
telekonzultací 
s požadavky 
na přístupnost  

Od 23.6.2021 budou dle 
zákona č. 99/2019 Sb., o 
přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací a o 
změně zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech 
veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
(zákon o přístupnosti) při 
subjekty poskytující služby pro 
uspokojování potřeb obecného 
zájmu resp. spravující mobilní 
aplikace pro  uživatele, mezi 
nimiž mohou být osoby se 
zdravotním postižením, pro 
které je mají učinit 
vnímatelnými, ovladatelnými, 
srozumitelnými a stabilními. 

Poskytovatelé zdravotních 
služeb v požadavcích na 
technická řešení pro 
telekonzultace.  

Přístupnost řešení 
pro telekonzultace by 
měla být ověřena 
v rámci procesu 
ověřovaní systémů a 
služeb pro 
telekonzultace (viz 
samostatný 
dokument 
s příslušnými 
požadavky) 

Průvodce pro 
PZS 

Referenční dokument – 
průvodce (guidelines), který je 
určen zejména pro lékaře, 
kterého seznamuje   
s telekonzultacemi a 
podmínkami pro jejich 
poskytování a obsahuje další 
důležité informace potřebné pro 
praxi.  

 Odborné medicínské 
společnosti, s konzultacemi 
NCeZ, případně dalšími 
zainteresovanými stranami.   

První návrhy již 
v 7.2020 začaly 
vytvářet (ČLS JEP, 
ČKS)  
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5. Návrhy pro projekty zaměřené na telekonzultace 

Tato část shrnuje témata, která bude vhodné v praxi řešit pro případ systémového zavedení 
telekonzultací do zdravotních služeb v ČR. K tomu se navrhuje využít finančních mechanismů 
strukturálních a investičních fondů EU, např. programové výzvy zahrnující inovace ve 
zdravotnictví a také projekt SRSP (připravovaný MZd – NCeZ ve spolupráci s DG REFORM).  
Výsledkem bude komplex opatření k zajištění řádného fungování telekonzultací, projednaný 
se všemi zainteresovanými stranami.  

Koncepční řešení by mělo být úzce provázané s rozvojem infrastruktury pro eHealth v ČR. 
Telekonzultace ve finální podobě by měly využívat všech prostředků digitalizace zdravotnictví, 
zejména ověření identity, poskytnutých souhlasů, ale i dalších dostupných údajů z 
informačních systémů. 

Kromě již výše uvedených modelů telekonzultací bude možné řešit i podmínky např. pro 
mezioborové indikační komise za účasti několika lékařů z různých zdravotnických zařízení a 
pacienta s využitím videohovoru.  



 

Téma Základní charakteristika Kdo řeší a jak 

   

Revize legislativy 
z pohledu „non-
prezence služeb",  
návrhy opatření 

Analýza zákona o zdravotních 
službách, další zákony, vyhlášky, 
nařízení apod. by měly upravovat 
základní podmínky pro poskytování 
zdravotních služeb na dálku; návrhy 
opatření – úprav legislativy.   

Řešení otázky odpovědnosti při 
poskytování zdravotních služeb na 
dálku a základních podmínek pro 
jejich poskytování včetně 
kybernetické bezpečnosti a ochrany 
osobních údajů. 

MZd, NCeZ již toto navrhuje řešit 
v projektech IROP (Inovace ve 
zdravotní péči) popř. OP Z, pro 
další programové období. Využít i 
zkušeností expertů ze zemí EU i 
mimo (Rakousko, Německo, 
Francie, Nizozemí, UK, Švédsko 
apod.), možná i spolupráce na 
tématu se Slovenskem (či V4, 
pokud by se takové téma dostalo 
do agendy V4).    

Vytvoření koncepce 
poskytování 
zdravotních služeb 
na dálku 

Rozsah, účel, podmínky, požadavky 
atd. poskytování zdravotních služeb 
na dálku, požadavky na bezpečnost – 
systémový pohled. Zahrnuje i 
možnosti typu: předepisování léků na 
základě telekonzultací, doporučení 
k dalšímu vyšetření/službám, 
rehabilitaci, neschopenky apod.  
Poskytování služeb pojištěncům do 
zahraniční.   

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ, MZd; možná účast dalších 
zainteresovaných subjektů 
z resortu zdravotnictví (SZÚ, 
zdravotní pojišťovny). 

Projednání koncepce 
poskytování 
zdravotních služeb 
na dálku 
s odbornými 
medicínskými 
společnostmi  

Účelem je průběžně seznámit a 
získat názor odborných medicínských 
společností na koncepci poskytování 
zdravotních služeb na dálku, dle 
potřeby koncepci upravovat.     

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ s odbornými medicínskými 
společnostmi. 

Projednání koncepce 
poskytování 
zdravotních služeb 
na dálku 
s lékařskými 
organizacemi (ČLK)  

Účelem je seznámit s koncepcí a 
získat názor profesních organizací a 
zohlednit jej v koncepci. 

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ s příslušnými subjekty.  
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Téma Základní charakteristika Kdo řeší a jak 

Projednání koncepce 
poskytování 
zdravotních služeb 
na dálku se 
zdravotními 
pojišťovnami  

Spoluvytváření koncepce různých 
forem poskytování zdravotních služeb 
na dálku 

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ s příslušnými subjekty 
(řešitelský tým by měl jinak 
zahrnovat i zástupce pojišťoven, 
zejména VZP). 

Projednání koncepce 
poskytování 
zdravotních služeb 
na dálku 
s pacientskými 
organizacemi  

Účelem je seznámit s koncepcí a 
získat názor pacientských organizací 
a organizací na podporu pacientů a 
zpracovat ho. 

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ s příslušnými subjekty. 

Seznámení širší 
odborné veřejnosti, 
krajských zastupitelů 
a dalších politiků 
s koncepcí a vyvolání 
debaty k tématu  

Zejména zástupci ICT, ale i další – 
účelem je získat názor  

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ, MZd např. formou tiskových 
zpráv, konference, seminářů. 

Získání konsenzu 
k otázce digital divide    

Značná část pacientů službu nemá 
možnost poskytování zdravotních 
služeb na dálku využívat:  

- Nemá vybavení 
- Nemá datový tarif  
- Nemá vysokorychlostní 

alespoň 2 Mbit/s datové 
připojení 

- Není schopna fyzicky, 
kognitivně  

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ, MZd s právními experty, 
zástupci PSP. 

Návrh technických 
požadavků na 
systém pro 
telekonzultace  

Soubor technických požadavků na 
řešení dle zvolené koncepce (co vše 
má systém umět a jak, kvalitativní 
požadavky, funkce, s jakými systémy 
ICT má spolupracovat (API), 
testování, kybernetická bezpečnost, 
ochrana osobních dat, logy, vybavení 
u pacienta atd.).  

Návrh: Experti v rámci projektu z 
ESIF, NCeZ, vhodná kodifikace 
požadavků (MZd). 
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Téma Základní charakteristika Kdo řeší a jak 

Návrh specifických 
požadavků pro 
zajištění přístupnosti 
telekonzultačních  
systémů dle zákona 
ač. 99/2019 Sb.  

Telekonzultace nemohou zůstat 
nepřístupné pro osoby se zdravotním 
postižením včetně velké skupiny 
seniorů, pokud může technické 
řešení telekonzultací pro ně vhodně 
přístupnost rozšířit. Jsou však určité 
meze, které jsou dány stupněm 
postižení a současnými technickými 
možnostmi. Aplikovatelnost 
požadavků na přístupnost v této 
oblasti aplikací má být od 23.6.2021. 
Příslušné technické požadavky jsou 
předmětem normy ETSI.  

Návrh: experti v rámci projektu z 
ESIF, NCeZ, realizace MZd či jím 
pověřený či vybraný subjekt. 

Návrh systému úhrad   Úhrady pro vybrané formy 
poskytování zdravotních služeb na 
dálku v různých druzích a formách 
zdravotních služeb a oborech, 
vymezení a návrh postupného vývoje 
s časem (zejm. rozsahu).  

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ (tým by měl zahrnovat 
zástupce pojišťoven, zejména 
VZP). 

Telekomunikační sítě 
a služby 

Technické, bezpečnostní, provozní a 
ekonomické otázky (vč. kdo hradí 
telekomunikační poplatky).  

Strategické otázky ve vztahu k MPO a 
Digitální Česko – širokopásmové 
přípojky, resp. vysokorychlostní 
připojení, jejich dostupnost a 
ekonomika v kontextu možného 
rozvoje služby telekonzultací. Otázka 
sektorových potřeb zejména v sítích 
5G. Otázka potřeb vymezených 
kapacit v současných sítích (kvalita, 
bezpečnost, poplatky, ceny)  

Návrh: Experti v rámci projektu z 
ESIF, NCeZ, rozhodnutí MZd. 

Systém informování 
o poskytování 
zdravotních služeb 
na dálku 

Spolehlivý, referenční zdroj informací 
pro všechny zúčastněné subjekty na 
poskytování zdravotních služeb na 
dálku. Informace pro pacienty.    

Návrh: experti v rámci projektu z 
ESIF, NCeZ, realizace MZd či jím 
pověřený či vybraný subjekt 

Návrh systému 
identifikace 

Identifikace lékaře, pacienta a jejich 
provádění v praxi 

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ 
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Téma Základní charakteristika Kdo řeší a jak 

v poskytování 
zdravotních služeb 
na dálku 

Řešení provozních 
otázek medicínské 
povahy 

Návrh dobré praxe pro lékaře.  Návrh 
informovaného souhlasu pro pacienty. 
Provozní podmínky pro poskytování 
zdravotních služeb na dálku u lékaře 
a u pacienta. Zpracování záznamů 
z poskytování zdravotních služeb na 
dálku.   

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ, možná účast dalších 
zainteresovaných subjektů 
z resortu zdravotnictví  

Technická 
spolupráce s EHR, 
PHR 

Návrh podmínek pro výměnu 
informací z poskytování zdravotních 
služeb na dálku s EHR a PHR. (může 
být součástí návrhu technického 
řešení telekonzultací) 

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ 

Nezařazené otázky  Např. systém pro zpracování 
stížností, možnosti poskytovat cizí 
zdravotní služby na dálku na území a 
pro občany ČR ze zahraničí apod.  

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ 

Návrh pilotních 
ověření ve vybraném 
druhu zdravotních 
služeb a 
medicínských 
oborech  

Vybrat zdravotní služby a obory, kde 
je prioritní zájem poskytování 
zdravotních služeb na dálku a kde se 
očekává významný přínos.  

Experti v rámci projektu z ESIF, 
NCeZ, MZd ve spolupráci 
s odbornými medicínskými 
společnostmi  

Provedení a 
vyhodnocení 
pilotních projektů  

Pilotní projekty a jejich vyhodnocení, 
minimálně po ročním provozu. Návrh 
dalšího postupu.  

V rámci projektu z ESIF, NCeZ, 
MZd 
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6. Doprovodné související aktivity 

 
Pracovní skupina pro telemedicínu Ministerstva zdravotnictví 

V průběhu diskusí nad dalším směřováním telemedicíny dospěla potřeba jejich institucionalizace 
k ustavení Pracovní skupiny pro telemedicínu Ministerstva zdravotnictví. Silnou motivací jejího 
vzniku byla potřeba řádně nastartovat a koordinovat veškeré aktivity v této oblasti v souvislosti 
s realizací reforem Národního plánu obnovy. 

Pracovní skupina pro telemedicínu (PS TM) je odborným poradním orgánem Ministerstva 
zdravotnictví. Cílem PS TM je za subjekty, resp. pracoviště, která zastupují její členové, 
poskytnout návrhy a stanoviska k návrhům právního, organizačního a metodického ošetření 
oblasti telemedicíny pro oblast využití ve zdravotnictví v ČR a v mezinárodním kontextu. Tato 
skupina se od svého ustavení v srpnu 2021 pravidelně setkává. Jejími aktuálně hlavními oblastmi 
zájmu jsou: projekt Telemedicína v Národním plánu obnovy, finalizovaný Klinický doporučený 
postup k telemedicíně a příprava podkladů pro legislativní úpravu telemedicíny. Další aktivity v 
roce 2022 mají přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu zavádění Telemedicíny do klinické praxe. 
Výstupy z pracovní skupiny jsou zveřejňovány. 

Pro naplnění milníku a cíle reformy č. 2 Elektronické zdravotnictví a ke splnění opatření stanovující 
pravidla upravující podmínky telemedicíny byla v rámci přípravných prací ve FN Olomouc, kde 
působí jako její samostatné zdravotnické pracoviště Národní telemedicínské centrum (NTMC), a s 
podporou MZd, spuštěna realizace několika projektů zaměřených na telemedicínu a integrovanou 
péči. Zejména se jedná o projekt, který je z pohledu MZd považován za důležitý při rozvoji 
telemedicíny v ČR na výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských 
služeb, kde cílem projektu je zkoumat a navrhnout vhodné provozní a ekonomické modely pro 
poskytování telemedicínských služeb v rámci ČR, které následně povedou k podpoře poskytování 
zdravotní péče v ČR, a tím ke zvýšení kvality zdravotní péče a celkově kvality života v ČR. 
Hlavním výstupem projektu bude výzkumná zpráva, která se bude zabývat vhodnými 
ekonomickými a provozními modely včetně doporučení a studie proveditelnosti, která tyto modely 
ověří na příkladech služeb řešitele. Projekt je realizován ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami 
a dalšími institucemi. 

Pracovní skupina pro telemedicínu je nedílnou součástí plnění aktivit vytýčeného milníku, neboť je 
poradním orgánem ministerstva, který vrcholově projednává a schvaluje veškeré aktivity v oblasti 
telemedicíny, sdílí informace o všech klíčových aktivitách napříč stakeholdery a projednává 
explicitně celkový koncept i podrobnosti reformy telemedicíny v rámci NPO. 

Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb 

Projekt Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb je 
grantovým projektem podpořeným Technologickou agenturou České republiky (ev. číslo 
TL03000768). Řešitelem je Národní telemedicínské centrum při Fakultní nemocnici Olomouc, 
které je kompetenčním centrem Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu. Ministerstvo 
zdravotnictví v projektu zastává roli externího aplikačního garanta. 

V rámci projektu vznikají rešeršní a podkladové materiály týkající se hodnocení telemedicínských 
intervencí a modelů pro jejich začleňování do zdravotních služeb a provozu v reálných 
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podmínkách zdravotnického systému. Mezi další aktivity řešitelů patřily konzultace podkladů a 
dílčích výsledků a témat řešení návazných projektů, které budou navrhovány, např. v rámci 
reforem Národního plánu obnovy. 

Dosažené výsledky projektu a návrhy pro jejich aplikaci budou podrobeny veřejné oponentuře 
v září 2022. 

Projekt Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb je svou 
výzkumnou povahou prerekvizitou reformy telemedicíny v rámci NPO, zabývá se všemi 
významnými aspekty reformy s cílem získání podkladů potřebných pro realizaci reformy. Projekt 
se opírá o spolupráci kompetenčního centra, nemocnice, státu a zdravotních pojišťoven. 

Zavádění rámce pro telemedicínu 

V rámci realizace reforem NPO a zejména projektu telemedicíny se v reakci na akutní požadavky 
praxe formulované do dokumentů Ministerstva zdravotnictví koncepční povahy: Použití 
telekonzultací ve zdravotních službách v ČR, Požadavky na telekonzultační vybavení a související 
technické služby, určené pro využití ve zdravotních službách v gesci odborných lékařských 
společností, ve spolupráci s Pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu, 
zahájena v souladu s Národní metodikou tvorby Klinických doporučených postupů tvorba postupu 
Poskytování distanční péče. Byl vytvořen první klinický doporučený postup pro telemedicínu, 
pokrývající široké spektrum medicínských odbornosti, k dokumentu proběhne v srpnu a září 
veřejná oponentura a po dalším schválení Garanční komisí bude předán Ministerstvu zdravotnictví 
k uveřejnění ve Věstníku ministerstva. 

Klinický doporučený postup bude sloužit: 

a) poskytovatelům zdravotních služeb a péče a jednotlivým zdravotnickým pracovníkům jako 
doporučení (návody) pro postup při diagnostice a léčbě v procesu rozhodování o volbě 
vhodných konkrétních intervencí (úkonů a výkonů) a preventivně-diagnosticko-
terapeutických procesů, 

b) ke stanovení priorit MZ ČR ke zlepšení účinnosti zdravotnického systému s využitím 
administrativních dat o procesu péče a jejich zpracování,  

c) jako podklad pro „nákup“ (ohodnocení a úhradu) zdravotních služeb a revizní činnosti 
zdravotních pojišťoven (ZP), 

d) k vytvoření objektivních kritérií pro hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních 
služeb a péče a k jejich analýze,  

e) k pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických pracovníků, 

f) k usnadnění získání informací pro pacienty (informování pacientů), ke zlepšení 
komunikace o diagnostických a terapeutických postupech, potřebných pro poskytnutí 
informovaného souhlasu k provedení diagnosticko - terapeutického výkonu,  

g) jako podklad pro tvorbu racionálních postupů farmakoterapie, pokud přímo daný návrh 
KDP neobsahuje informace o nákladové efektivitě léčby vyplývající z medicínsko-
ekonomického rozboru anebo farmako-ekonomického rozboru,  
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h) jako podklad při vykonávaní dohledu nad správným poskytováním zdravotní péče a služeb 
pro zřizovatele a supervizní orgány a instituce konkrétního poskytovatele zdravotních 
služeb (např. Krajské úřady, zdravotní pojišťovny, profesní komory a soudní znalci, apod.). 

Realizaci reformy telemedicíny předchází dlouhá léta odkládaná diskuse odborné veřejnosti nad 
celkovým přístupem k poskytování interoperabilních telemedicínských služeb v České republice a 
jejich promítnutím do klinických doporučených postupů. Prvními výstupy se staly dokumenty 
Použití telekonzultací ve zdravotních službách v ČR, Požadavky na telekonzultační vybavení a 
související technické služby, určené pro využití ve zdravotních službách. Dokumenty posloužily 
jako vstup pro přípravu klinického doporučeného postupu, který je podroben široké diskusi v rámci 
odborných lékařských společností a stane se další oporou pro realizaci příslušné reformy. 

WHO/European mHealth Hub - Roadmapa pro zavedení mHealth v ČR 

Projekt spolupráce ITU, WHO a Andalusian Regional Ministry of Health, konsorcium 18 účastníků, 
HORIZON 2020 projekt do září 2021. (European project to collect and share national experiences 
on mHealth and to support countries and regions in setting up large-scale mHealth programmes, 
https://mhealth-hub.org/, “Establishing EU mHealth Hub including evidence for the integration of 
mHealth in the healthcare systems” (Grant Agreement No 737427).) MZČR vstoupilo do běžícího 
projektu (mDiabetes). Ve spolupráci s řešiteli projektu vznikla Roadmapa pro zavedení mHealth v 
České republice, která je vstupem do projektu Telemedicína v rámci reforem NPO. 

Problematika mobilního elektronického zdravotnictví, tzv. mHealth má mnoho synergií i překryvů 
s telemedicínou a elektronizací zdravotnictví, a proto bývá řešena ve vzájemné součinnosti. I v 
této oblasti má Česká republika značný historický dluh, a proto se připojila k řešitelům projektu 
WHO/European mHealth Hub s cílem využití projektu k vytvoření základní Roadmapy pro 
zavedení mHealth v České republice, která je vstupem do projektu Telemedicína v rámci reforem 
NPO. 
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7. Přílohy 

 
Příloha 1 - Požadavky na telekonzultační vybavení a související technické služby určené pro 
využití ve zdravotních službách 
 
Příloha 2 – Projektová Fische  
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Příloha č.2 – projektová Fiche  

Základní identifikace  

Název projektového záměru   

Identifikace předkladatele 
(oficiální název právnické 
osoby / jméno a příjemní 
fyzické osoby)  

 

Sídlo/trvalé bydliště  

Kontaktní osoba (jméno)  

Kontaktní údaje  email  tel.  

Navržený projektový tým Projektový manažer  

Specialista na 
telemedicínu 

 

Zdravotní expert   

Specialista na IT  

Specialista na hodnocení 
dopadů (kvantitativní 
hodnocení) 

 

 

Stručné shrnutí záměru 

Podstata inovace: jaký problém chcete řešit, proč je toto řešení důležité (společensky 
potřebné), v čem spočívá novost Vašeho řešení a v čem je toto řešení lepší oproti stávajícím 
přístupům, jaké jsou klíčové kroky inovačního řešení a jak budete hodnotit jeho 
efekty/dopady. 

 

 

Popis problému, který projekt řeší 

Popis problému, jeho příčin a dosavadních řešení  

Identifikace problému, jeho příčin a důsledků (stávající, předpokládané), objasněte, proč se 
nepodařilo problém zatím vyřešit, proč je potřebné inovační řešení. 

Popis negativních dopadů na cílové skupiny: 

• Pacienty 
• Poskytovatele zdravotních služeb 
• Zdravotnické profesionály 
• Zdravotní pojišťovny 
• Systém zdravotní péče  
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Rozsah problému a jeho předpokládaný vývoj  

Relevantní diagnózy dle MKN 
10, které jsou problémem 
ovlivněny 

 

Předpokládaný počet pacientů 
ovlivněných problémem  

 

Odborné specializace 
zdravotnických profesionálů 
ovlivněné problémem 

 

 

Změna způsobená realizací projektu  

Popište, kterých cílů má být dosaženo díky Vaší inovaci a způsob hodnocení úspěšnosti 
jejich dosažení, a to v oblasti: 

• Kvality poskytování péče 
• Dostupnosti péče 
• Efektivity péče  

 

Popište inovativnost oproti stávajícím řešením. 

 

Popište případné již existující příklady využití obdobného řešení  

 

 

Dopady/efekty projektu   

Popište dopady projektu na cílové skupiny a jeho další přínosy. Maximálně kvantifikujte 
dopady na úrovni jednotlivých cílových skupin. 

 

Popište způsob hodnocení (kvantitativní i kvalitativní) dopadu na jednotlivé cílové skupiny 
(kvantifikujte předpokládaný rozdíl mezi aktuálním a cílovým stavem) 

 

Popište zdroje dat pro měření dopadů a konkrétní měřené hodnoty   

 

 

Způsob implementace projektu    
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Stručně popište předpokládaný způsob pilotního ověření projektu na vybraném 
reprezentativním vzorku cílových skupin  

 

Uveďte stručný harmonogram pilotního ověření  

 

Stanovte předpokládané nároky na realizaci inovace: 

• Potřebná IT podpora 
• Potřebná data a informace  
• Personální podpora 
• Spolupráce klíčových aktérů 
• Změna závazných postupů / výjimky ze stávajících postupů  

 

Uveďte předpokládaný rozpočet pro pilotní ověření na reprezentativním vzorku cílových 
skupin.  

 

 

Analýza rizik     

Identifikujte rizika a nejistoty projektu a uveďte návrhy opatření k jejich eliminaci.   

 

 


