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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 
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1. Shrnutí, úvod a účel dokumentu  

Pacienti, autority ve zdravotnictví i poskytovatelé zdravotní 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: Telemedicínou se rozumí používání informačních 

a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku.  

Mnoho aplikací ICT má význam například pouze pro udržování kondice a dobrého zdravotního 

stavu občanů (a má tak své nezpochybnitelné místo při podpoře zdraví populace včetně 

zdravotní gramotnosti). Nelze je však považovat za telemedicínská řešení, neboť se u nich 

uplatňují jiné regulační, provozní a ekonomické a bezpečnostní mechanismy.  

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.  

Jedním z klíčových prvků (determinantů úspěchu) zavádění telemedicíny v ČR je vhodný 

výběr a zavedení reálných telemedicínských služeb, které přináší skutečné přínosy 

zainteresovaným subjektům. Přínosy takových služeb pak mohou být použity pro ověření 

nastavených postupů, a hlavně pro evidenci atribuce telemedicíny odborné a laické veřejnosti 

a politické reprezentaci. Právě proto je nezbytné, aby zejména v úvodní fázi adopce 

telemedicínských řešení v Česku byly vybírány takové projekty, které mají vysokou přidanou 

hodnotu a vysokou pravděpodobnost úspěchu. Takové příklady dobré praxe pak dokážou 

přesvědčit klíčové partnery o potřebnosti rozvoje telemedicíny a uvolnění potřebných 

prostředků.  

Legislativní prostředí pro zavádění telemedicínských služeb je nastaveno prostřednictvím  

- zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách (v přípravě je novela zákona detailně 

upravující problematiku telemedicínských služeb) 

- zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění 

- zákona č. 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

- zákona č. 89/2021Sb. o zdravotnických prostředcích 

- Nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně 

směrnice 2001/83/ES,  

- Nařízení (ES) 178/2002 a nařízení (ES) No 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 

90/385/EHS a 93/42/EHS.  

Při výběru telemedicínských projektů je také nutno postupovat  způsobem, který zajistí 

dodržení principů 3E a zajistí soulad s národními strategickými cíli konstituovanými 

strategickým rámcem ČR (viz https://www.databaze-strategie.cz/).  

V těchto pravidlech jsou tedy stanovena pravidla pro výběr projektů v telemedicíně, jejichž 

cílem je zajistit: 

• Zvýšení/zlepšení dostupnosti, kvality a odolnosti zdravotnického systému 

• Koordinovaný rozvoj telemedicíny v ČR 

• Efektivní využití národních a EU zdrojů na rozvoj telemedicíny 

https://www.databaze-strategie.cz/
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• Maximalizaci přínosů pro klíčové aktéry / zainteresované subjekty, při zachování 

maximální bezpečnosti a odolnosti zdravotnického systému  

• Využití dobré praxe  

• Zajištění souladu s legislativními a dalšími závaznými formálními institucemi  

 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 odborné veřejnosti a poskytovatelů 

zdravotních služeb, které vyvíjejí v daném tématu telemedicíny aktivity v ČR.  

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 předpokladem dalšího postupu 

pro koordinovaný, koncepční a efektivní rozvoj telemedicíny. Tato pravidla se tak stávají  

vodítkem i možným závazným postupem pro různé aktéry v této oblasti (tento pokyn lze využít 

širokou řadou aktérů, zejména těmi, kteří své prostředky čerpají z veřejných rozpočtů, a 

rozhodnou se podporovat rozvoj telemedicíny, respektive podporovat jednotlivé 

telemedicínské projekty). Samotná pravidla jsou pak závazná pro MZČR a organizace jím 

zřizované, minimálně pro realizaci telemedicínských projektů podpořených z NPO.  

Zároveň tato pravidla podnítila 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 navrhuje závazné postupy pro výběr a realizaci (včetně hodnocení)  

telemedicínských řešení v ČR (až do úrovně jednotlivých projektů), a to z hlediska 

následujících aspektů. 
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2. Výzvy českého zdravotnictví v kontextu využití telemedicíny 

Zdravotnictví v České republice je vystaveno stále většímu tlaku na zajištění dostatečné kvality 

a dostupnosti zdravotní péče, stejně jako na využívání moderních metod, postupů, 

přístrojového vybavení a léků a dalších dostupných nástrojů pro léčbu pacientů.  

Velmi rychle rostou možnosti poskytované péče (biologická léčba, zobrazovací metody atd.) a 

schopnost lékařů (vy)léčit onemocnění, která ještě před dekádou nebylo možné léčit vůbec, či 

velmi omezeně. Na druhou stranu však aktuální vývoj a možnosti systému přináší výrazně 

vyšší nároky nejen na straně vynakládaných finančních prostředků, ale zároveň se i zvyšuje 

tlak na zdravotníky v oblasti neustálého rozvoje a potřeby koordinace mezi řadou specializací.  

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, který bude přinášet stále větší nároky na zdravotní systém 

a jeho klíčové aktéry je demografické stárnutí obyvatelstva. Stárnutí obyvatelstva se již 

v současnosti projevuje například vyšším výskytem civilizačních chorob. Ač se délka dožití ve 

zdraví v Česku neustále zvyšuje (v posledních 10 letech až o čtyři roky), stále zaostáváme za 

průměrem EU 1  a západními státy. Existuje tudíž výrazný potenciál úspor v případě 

postupného zvyšování této hranice. 

Česká republika i přes výrazné zlepšení rovněž zaostává za západními / vysoce rozvinutými 

státy v oblasti úmrtnosti na léčitelná či preventabilní onemocnění, která je ovlivněna jak 

kvalitou a dostupností péče, tak zejména účinnou prevencí. Ve srovnání se státy jako Izrael a 

Švýcarsko je úmrtnost v Česku na preventabilní onemocnění takřka dvojnásobná. Podobný 

rozdíl pak u úmrtnosti na léčitelná onemocnění vykazuje Česko například při srovnání 

s Islandem, Norskem či Koreou. 

Demografický vývoj neovlivňuje pouze strukturu obyvatel, ale zároveň výrazně ovlivňuje i 

věkovou strukturu zdravotníků a jejich vývoj. V některých oborech již průměrný věk lékařů 

atakuje hranici 60 let a v budoucnu lze očekávat zvyšování tohoto průměru, i přes aktuální 

snahy veřejné správy kapacity vzdělávání zdravotníků posilovat. 

Nad rámec výše popsaných dlouhodobých výzev, se kterými Česko dlouhodobě pracuje, 

epidemie onemocnění Covid 19 a následný válečný konflikt přinesl nové výzvy, které mají jak 

krátkodobý, tak dlouhodobý dopad na české zdravotnictví. Nejvýznamnější rizika jsou 

zejména: 

• Zvýšené náklady péče - jedná se o zvýšené náklady spojené s onemocněním Covid 

19, a to jak v rámci poskytování akutní péče, následné péče či ochrany zdravotníků, 

tak potřebných technických a jiných úprav vedoucích k zajištění dostatečné kapacity a 

bezpečnosti. 

• Pokles příjmu zdravotního pojištění - pokles bude způsoben jednak jednorázovými 

úpravami výběru záloh, zároveň však dojde vlivem ekonomického propadu k 

výraznému snížení příjmu zdravotních pojišťoven.  

• Omezení péče - z důvodu vytížení Covid pacienty a omezení možnosti návštěvy lékaře 

(včetně obavy z nákazy u pacientů) je odkládána plánovaná a preventivní péče, což 

může vést ke zvýšeným nákladům ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (záchyt 

 
1 : Eurostat Health Database (2019) 
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onkologických onemocnění v pozdějších stádiích, rozvoj komorbidit u diabetických 

pacientů atd.). 

Výše uvedené výzvy a rizika mají obrovský dopad na české zdravotnictví při dosahování svých 

cílů v oblasti dostupnosti a kvality péče. S ohledem na budoucí vývoj je nezbytné zajistit vyšší 

efektivitu systému, a tím i dostupnost při minimálně zachování stávající kvality péče. 

Jedním z nástrojů, který má potenciál pro zlepšení kvality, efektivity a tím i dostupnosti péče 

ve zdravotnictví, je postupné rozšiřování moderních ICT technologií do oboru. ICT nástroje 

přinášejí nové možnosti spojené například s významným navýšením kapacity při realizaci 

opakovaných / rutinních činností a zároveň i nové možnosti léčby v oblasti vzdálené 

komunikace, využití umělé inteligence pro podporu rozhodování lékařů, telemonitoringu či 

dalších nástrojů strojového učení. Zavádění prvků elektronického zdravotnictví je v současné 

době způsob doporučovaný řadou mezinárodních organizací (OECD, WHO, EK atd.) a je 

jedním z cílů vlády konstituovaným v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví a 

strategie Zdraví 2030.  

Elektronické zdravotnictví zahrnuje například následující oblasti. 

• Elektronické zdravotní záznamy – umožňují přenos a využití zdravotních záznamů 

mezi zdravotnickými profesionály, případně jejich poskytování pacientovi. 

• Vzdálený sběr dat o pacientovi – umožňuje vzdálený sběr informací o pacientovi, a to 

buď pomocí zdravotnických prostředků určených k měření, nebo údajů zapisovaných 

samotným pacientem. 

• Podpůrné nástroje pro rozhodování – strojové vytěžování a částečná interpretace 

analyzovaných dat může pomoci zdravotníků k lepší dostupnosti evidence pro 

rozhodování. 

• Telemedicína – poskytování vybrané zdravotní péče pomocí prostředků 

elektronické komunikace.  

• Informovanost a osvěta – pomocí moderních nástrojů komunikace může docházet ke 

zvyšování obecné informovanosti obyvatel o preferovaném životním stylu, prevenci a 

případně i režimových opatřeních v případě pacientů.  

• Knowledge management – efektivní sdílení aktuálních a užitečných informací z oblasti 

zdravotnictví mezi zdravotníky, studenty atd.  

• Výzkum a vývoj – využití prostředků ICT k posílení kapacit a datových zdrojů pro 

realizaci výzkumu a vývoje. 

• Informační a koordinační systémy – poskytování služeb typu elektronické objednávání, 

plánování a koordinace péče prostřednictvím informačních systémů. 

• mHealth – využívání možností mobilních telefonů a dalších obdobných zařízení ke 

sběru, přenosu a vyhodnocování dat o pacientovi a komunikaci s ním. 

 

V rámci zemí OECD dochází na různé úrovni k rozvoji jednotlivých výše uvedených možností 

elektronického zdravotnictví. Jedním z nejprogresivnějších odvětví elektronizace zdravotnictví 

je právě telemedicína. 
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Studie úspěšného využití telemedicíny ve státech OECD pak přináší konkrétní příklady 

úspěšných projektů realizovaných v této oblasti. 

Na základě rozhovorů s místními autoritami v zemích OECD lze za již prokázané přínosy 

telemedicíny označit například následující oblasti: 

• Větší nákladová efektivita péče 

• Zvýšená kvalita péče 

• Lepší sdílení znalostí a přenosu kompetencí 

• Zvýšení dostupnosti péče a omezení rozdílů v dostupnosti péče pro pacienty  

• Úspora času na straně pacienta a zdravotníků 

• Zvýšena zdravotní gramotnost u pacientů 

• Péče je poskytována včas 

• Tvorba lepších léčebných plánů pro chronicky nemocné pacienty  

• Méně zbytných transferů pacientů 

• Snížení počtu hospitalizací a emergentních situací 

• Lepší koordinace péče mezí více poskytovateli 

• Vyšší počet konzultací, včasnější záchyt při nižších nákladech 

• Lepší kontinuita péče 

V návaznosti na výše uvedené pak lze dovodit, že nástroje elektronizace zdravotnictví, 

respektive telemedicíny mohou výrazně přispět k potřebné vyšší efektivitě a tím reagovat na 

dlouhodobé a aktuální výzvy nejen českého zdravotnictví 
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3. Rozvoj telemedicíny v ČR  

Obecně lze konstatovat, že pro oblast telemedicíny se i díky pandemii Covid 19 otevřelo okno 

příležitosti pro její rychlý rozvoj, a to zejména z následujících důvodů.: 

• Růst technologické vyspělosti (umělá inteligence, strojové zpracování dat, 5G sítě 

atd.). 

• Vyšší akceptace nástrojů telemedicíny daná nezbytnou adaptací na podmínky vzniklé 

pandemií Covid 19, a to zejména u zdravotníků. 

• Dostupnost dotačních titulů podporujících vznik telemedicínských řešení. 

• Poptávka na straně pacientů, kteří stále více očekávají dostupnost služeb, na které 

jsou zvyklí z bankovního, nebo telco sektoru.  

• Rozvoj nástrojů ověření online identity. 

• Vyšší gramotnost pacientů a zdravotníků při používání ICT vybavení. 

Je nezbytné toto okno příležitosti maximálně využít. Telemedicína se může stát jedním 

z hlavních motorů elektronizace, neboť jejím prostřednictvím je možné dosáhnout konkrétních 

výsledků a dopadů na efektivitu a dostupnost péče a dopady demonstrovat na konkrétních 

skupinách pacientů. Tímto způsobem je možné přesvědčit hlavní aktéry o prospěšnosti 

elektronizace zdravotnictví a získat tak potřebnou spolupráci a zdroje pro její další rozvoj. 

V opačném případě může dojít k nedostatečné prioritizaci elektronizace zdravotnictví jako 

celku, díky mechanismu tvorby a podpory veřejné politiky, které reprezentuje následující 

schéma. 
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Telemedicína se v Česku doposud rozvíjí poměrně živelně. Řada organizací i s ohledem na 

epidemii Covid 19 vidí v rozvoji telemedicíny velkou příležitost pro tvorbu nových produktů a 

vytváří individuální řešení, která testují ve spolupráci s individuálními poskytovateli zdravotní 

péče.  

Pro jednu oblast často existuje řada produktů s podobnými benefity pro pacienty a zdravotníky, 

avšak se zcela jinými kvalitativními parametry, technickým provedením a náklady. Živelný 

rozvoj a omezená koordinace tak v prostředí České republiky, kde je zdravotnictví hrazeno 

převážně z veřejných zdrojů, může vést k: 

• Suboptimální efektivitě veřejných výdajů 

• Nadměrné zátěži na osoby používající nástroje telemedicíny a tím snížené ochotě se 

této problematice věnovat 

• Zvýšenému riziku v oblasti kybernetické bezpečnosti 

• Nesjednocené kvalitě řešení a tím i možným negativním dopadům na zdraví osob, 

které nástroje telemedicíny používají 

S ohledem na výše uvedená rizika jsou v následujících kapitolách stanovena pravidla pro 

výběr projektů v telemedicíně, jejichž cílem je tato rizika odstranit, nebo alespoň eliminovat.   
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4. 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 a pro jejich hodnocení 

v klinické praxi. 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 

 

Detailní rozlišení jednotlivých aspektů 3E/5U je uvedeno v následující tabulce. 

 

Účelnost / Effectiveness se zaměřuje na vztah mezi intervencemi a jejich výsledky, tzn. 

hodnotí, zdali realizované intervence splnily svůj účel, tedy zdali a v jaké míře byly 

naplněny cíle programu, zdali dosažené výsledky přispěly k těmto cílům, zdali a jakých 

výsledků se dosáhlo.  

Účinnost / Efficiency rozšiřuje celý koncept hodnocení o vyjádření poměru, v jakém jsou 

vstupy převedeny na výstupy a výsledky. Jedná se o posouzení poměru zdrojů 

(vynaložených prostředků, času a práce) vůči stanoveným cílům programu / intervence. 

Předmětem hodnocení je, zda bylo při daných vstupech, které jsou fixní (neměnné), 

možné dosáhnout vyššího výstupu a zda intervence přispívaly k nejlepšímu dosažení cílů / 

výsledků při daném objemu prostředků, nebo zda bylo možné vstupy (finanční prostředky, 

práce a čas) vynaložit účinněji.  

Úspornost (Hospodárnost) / Economy obnáší posouzení dosažených výsledků 

programu či intervence vůči vynaloženým prostředkům. Posuzujeme tedy, zda daného 

výsledku bylo možno dosáhnout při nižších vstupech. Kritérium se vztahuje k minimalizaci 

nákladů na dosažení cíle, resp. výsledku. V rámci posouzení hodnotíme vstupy v 

návaznosti na výstupy a výsledky, přičemž výstupy jsou fixní (neměnné) a mění se vstupy 

(tj. finanční prostředky), tj. zajímá nás, zda daného výstupu a výsledku bylo dosaženo za 

cenu v místě a čase obvyklou.  

Užitečnost / Utility se vztahuje k prospěšnosti programu či intervence a hodnotí vztah 

mezi problémy, které měly být intervencemi řešeny, a výsledky intervencí. Tedy, zda byly 

intervence zaměřeny smysluplně z hlediska potřeb společnosti a cílových skupin v souladu 

se současnými socioekonomickými potřebami příjemců nebo oblastí, zajímá nás širší 

socio-ekonomický účinek. Samotné správné zaměření však nemusí nezbytně nutně 

vyjadřovat účelnost a účinnost intervencí, které je ovlivněno dalšími vnitřními i vnějšími 

faktory.  

Relevance / Relevance se vztahuje k potřebnosti programu či intervence. Jedná se o 

posouzení, zda jsou stanovené cíle (stále) potřebné a platné, či zda nenastaly skutečnosti, 

které by je ovlivnily.  

Udržitelnost / Sustainability se vztahuje k tomu, zda daná aktivita dosáhne / dosáhla cíle 

jen dočasně nebo trvale. Kritérium hodnotí, zdali výstupy a zejména výsledky, jichž bylo 

dosaženo, existují či budou přetrvávat i po skončení realizace intervencí / programu, 

přičemž tyto účinky musí splňovat všechna předchozí kritéria (účelnost, účinnost a 

úspornost). Pro ex-post hodnocení to znamená, zdali realizované intervence a dosažené 
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výsledky i po určité době stále odpovídají svému smyslu a zdali přetrvávají pozitivní 

účinky, které díky realizaci intervencí vznikly.  

 

Proces výběru telemedicínských projektů je nastaven ve fázi výběru jako tříkolový, viz 

následující schéma.  

 

 

 

 

Níže uvedené schéma pak rozpracovává tříkolový proces výběru do širšího kontextu a 

popisuje, jakým způsobem dochází k postupnému vývoji postojů, motivací a kompetencí 

jednotlivých aktérů při řízeném procesu výběru a pilotním ověřování telemedicínských služeb, 

a to včetně indikativního harmonogramu. Zároveň doplňuje i oblast kontinuálního vyhodnocení 

služby z hlediska jejího přínosu, nákladů a odolnosti v rámci evaluace v již běžném provozu, 

tedy ideálně s již získanou úhradou od zdravotních pojišťoven.  

 

 

 

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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Jednotlivé fáze jsou v následujících kapitolách popsány v detailu, stejně jako stručné shrnutí 

využívání služby v běžném provozu v rámci veřejného zdravotního pojištění.  

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, které 

následně mohou být využity jako evidence pro klíčové aktéry pro zajištění jejich podpory 

telemedicíny. Hodnocení provádí subjekt, který hodlá na telemedicínské projekty uvolnit 

finanční prostředky - sponzor. Ministerstvo zdravotnictví (nebo jím zřizovaná organizace) 

realizuje tyto kroky u projektů podpořených z NPO, u nichž je MZČR, nebo jím zřízená 

organizace příjemcem a tyto prostředky dále využívá na realizaci jednotlivých 

telemedicínských 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 1. Cílem projektové fiche je získat základní informace o: 

- Vlivu telemedicínské služby na diagnostické skupiny 

- Potenciálním rozsahu řešené služby z pohledu počtu pacientů 

- Odhadovaných nákladech na zajištění provozu služby  

Následující schéma zobrazuje postup hodnocení ve fázi 1 – Ověření záměru 
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S ohledem na charakter řady poskytovatelů zdravotních služeb a dalších aktérů je vhodné, 

aby byly projekty vybírány transparentním způsobem. Daný subjekt - sponzor (MZCR či jím 

zřízená organizace) transparentním způsobem zveřejní na svých webových stránkách 

informaci o příjmu projektových žádostí, kde jsou zveřejněny informace pro předkladatele 

projektů a informace o podpořených/vybraných projektech. Informace je vyhlašována s 

dostatečným předstihem, a to nejméně 14 dní před zahájením sběru projektových námětů.  

 Informace o příjmu projektových záměrů (nejedná se o výzvu ve smyslu programů politiky 

soudržnosti / ESIF) na oblast telemedicíny musí obsahovat následující informace: 

• Datum vyhlášení sběru záměrů  

• Datum zahájení příjmu projektových záměrů  

• Datum ukončení příjmu projektových záměrů 

• Způsob podpory (jaká podpora bude poskytnuta projektům) 

• Typy podporovaných projektů a podporované aktivity  

• Povinné náležitosti projektů 

• Náležitosti 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 případně organizací zřizovaných 

MZČR je nezbytné zvolit hodnotící komisi, která bude složena z následujících odborností 

(ideální je, aby výběr komise proběhl ještě před samotným zveřejněním sběru záměrů): 

• 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. 
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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 sponzora 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 technické. 

• 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: 

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

konkrétního projektového plánu. Sponzor provádí v této fázi spíše aktivity quality assurance. 

V případě dostupnosti dostatečné kapacity a kompetence pak aktivně vstupuje do tvorby 

projektového plánu.  

Následující schéma zobrazuje postup hodnocení ve fázi 2 – Detailní analýza projektu. 

 

 

Nezbytným předpokladem pro návrh změn je poznání aktuálního stavu poskytování péče 

v oblastech zacílených projektem. Pro tento účel je třeba v této části nad rámec projektové 

fiche detailně provést následující analýzy: 

• 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. 
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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

  

Analýza bude zpracována v přehledné tabulce, viz níže. 

Zainteresovaný 

subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

Označení 

subjektu 

(například 

MZČR, 

poskytovatelé, 

farmaceutické 

společnosti, 

pacienti atd.) 

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.) 

 

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 
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• 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 

swimline diagramu doplněném o slovní popis jednotlivých procesů. Popis procesu bude 

zpracován na základě: 

• Desk research (dostupná data, studie, analýzy atd.) 

• Rozhovorů s vybranými subjekty 

• Stínování vybraných subjektů 

Na základě získaných informací a případného expertního pohledu zástupců odborných 

společností bude zpracován strom problému (stanovisko odborných společností k projektu 

není nezbytné, výrazně však zvyšuje kredibilitu projektu a možnost jeho následné adopce ze 

strany zdravotníků. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost získání úhrady od zdravotní 

pojišťovny). Pro definici problému může být použita například 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). 

 

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.  
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Teorie změny reprezentuje reálný model působení telemedicínského 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? 

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.  

Vstupy Aktivity Výstupy
Okamžité 
dopady 

Krátkodobé 
dopady

Dlouhodobé 
dopady

Předpoklady 

Struktura projektu  Struktura změny (dopadů projektu) 

Předpoklady Předpoklady Předpoklady 
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Dopady 

Dopady = změna v situaci na úrovni  

• podpořených účastníků  

• organizace  

• komunity 

• společnosti  

• krátkodobé dopady, dlouhodobé dopady 

Příklad  

• Zvýšení motivace 

• Zvýšení kvalifikace  

• 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 a dále na základě aktuálně platných legislativních, či jiných 

závazných pravidel. Klinické hodnocení bude probíhat v souladu s obvyklou praxí a jeho 

výstup bude v souladu s touto obvyklou prací evaluován z hlediska klinického. Veškeré aktivity 

v rámci klinického hodnocení by měly naplňovat následující principy: 

• Výzkum zahrnující člověka by měl být vědecký a měl by být prováděn v souladu se 

základními etickými zásadami, které mají svůj původ v Helsinské deklaraci. 

• Před zahájením výzkumu zahrnujícího člověka by měla být identifikována 

předvídatelná rizika a nepohodlí a jakékoli předpokládané přínosy pro jednotlivý 

výzkumný subjekt (osobu) a společnost. Výzkum hodnocených výstupů/produktů nebo 
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postupů by měl být podpořen odpovídajícími neklinickými a případně klinickými 

informacemi.  

• Výzkum zahrnující člověka by měl být zahájen pouze tehdy, pokud předpokládané 

přínosy pro jednotlivý výzkumný subjekt (osobu) a společnost jasně převažují nad 

riziky. Ačkoli by měl být zohledněn přínos výsledků studie pro vědu a společnost, 

nejdůležitější úvahy jsou ty, které se týkají práv, bezpečnosti a blaha výzkumných 

subjektů.  

• Výzkum zahrnující člověka by měl před zahájením získat schválení nezávislou etickou 

komisí příznivé stanovisko.  

• Výzkum zahrnující člověka by měl být prováděn v souladu se schváleným protokolem.  

• Svobodně udělený informovaný souhlas by měl být získán od každého subjektu před 

účastí na výzkumu. Pokud subjekt není schopen udělit informovaný souhlas, měl by 

být získán souhlas zákonného zástupce v souladu s platnými právními předpisy.  

• Výzkum zahrnující člověka by měl pokračovat pouze tehdy, zůstane-li přínos pro riziko 

příznivé.  

• Kvalifikovaný a řádně licencovaný zdravotnický personál (zdravotníci) by měl být 

odpovědný za lékařskou péči o výzkumné subjekty a za veškerá lékařská rozhodnutí 

učiněná jejich jménem.  

• Každý jednotlivec zapojený do provádění klinického hodnocení by měl být způsobilý 

vzděláním, odbornou přípravou a zkušenostmi k plnění svých příslušných úkolů a v 

současné době by k tomu měl v případě potřeby licenci.  

• Všechny informace z klinických hodnocení by měly být zaznamenávány, zpracovávány 

a uchovávány způsobem, který umožňuje jejich přesné hlášení, interpretaci a ověření.  

• Důvěrnost záznamů, které by mohly identifikovat subjekty, by měla být chráněna při 

respektování pravidel důvěrnosti a důvěrnosti v souladu s platnými regulačními 

požadavky.  

• Hodnocené přípravky, přístroje, SW atd. by měly být vyráběny/mělo by se s nimi 

manipulovat a skladovat tak, jak je v souladu s platnou správnou výrobní praxí a měly 

by být používány v souladu se schváleným protokolem.  

• Měly by být zavedeny systémy s postupy, které zajišťují kvalitu každého aspektu 

hodnocení. 
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Kontinuální evaluace  

Evaluace telemedicínských řešení vychází z nastavení základních charakteristik 

telemedicínských řešení, respektive z požadavku, aby telemedicínská řešení byla: 

• Užitečná – projekty jsou smysluplné z hlediska potřeb cílových skupin (pacienti, 

zdravotníci, zdravotní pojišťovny, veřejná správa, výzkum a vývoj atd.) 

• Účelná – projekty jasně směřují k naplnění stanovených cílů 

• Účinná – projekty jsou designovány způsobem, který zajistí maximalizaci dopadů, 

respektive efektů programu  

• Úsporná – dopady/efekty projektu jsou dosaženy za cenu v místě a čase obvyklou 

• Udržitelná – výsledky projektu jsou dlouhodobě udržitelné  

Evaluaci provádí původce/realizátor projektu ve spolupráci se sponzorem, či nezávislý 

evaluátor. Je vhodné využít pro provádění evaluace Etický kodex evaluátora a Formální 

standardy provádění evaluací vydané Českou evaluační společností. 

Následující schéma pak popisuje, jak se tato kritéria navazují na jednotlivé aspekty projektů 

telemedicíny. 

 

V následující tabulce pak jsou jednotlivé aspekty popsány s ohledem na jejich 

hodnocení/evaluaci.  

Kritérium  Definice  

Účelnost  

 

Kritérium účelnosti hodnotí, zda realizované aktivity projektu celkově 
splnily svůj účel, tedy zda a v jaké míře byly naplněny cíle projektu. 
Kritérium účelnosti fakticky odkazuje k dopadům projektu.  

Účinnost  

 

Hodnotí, zda bylo při daných vstupech, možné dosáhnout vyššího 
výstupu. Principiálně tedy zkoumá způsob realizace projektu a 
projektových aktivit – zda alternativní způsob realizace (při zachování 
vstupů) mohl přinést vyšší přínosy pro účastníky projektu. 

Účinnost lze definovat jako takové použití zdrojů/vstupů, „kterým se 
dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů“ 
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Volněji lze účinnost je možné chápat jako „vhodnost“ celkového 
zvoleného přístupu k řešení problému (například) situace cílové 
skupiny i způsobu realizace aktivit.  

Úspornost / 
hospodárnost 

Hodnotí dosažené výsledky projektu intervence vůči vynaloženým 
prostředkům, mj. zda vstupy a aktivity byly nezbytné pro dosažené 
výsledky a přínosy účastníkům projektu. Posouzení hospodárnosti 
představuje posouzení možných úspornějších řešení při zachování 
adekvátních výsledků.  

Bylo dopadů možno dosáhnout při nižších vstupech (finančních, 
lidských, materiálních a jiných)?  

Užitečnost 

 

Hodnotí prospěšnost projektu pro účastníky. Hodnotí vztah mezi 
problémy a potřebami, které měly být řešeny, a výsledky intervencí.  

Byly intervence zaměřeny smysluplně z hlediska potřeb účastníků? 

Udržitelnost 

 

Hodnotí, zda a do jaké míry přínosy projektu budou přetrvávat i po 
ukončení realizace projektu a jaké předpoklady pro to projekt vytvořil.  

Relevance  Vztahuje k potřebnosti programu či intervence. Jedná se o posouzení, 
zda jsou stanovené cíle (stále) potřebné a platné, či zda nenastaly 
skutečnosti, které by je ovlivnily 

 

Telemedicínské projekty, respektive intervence s sebou nepřinášejí pouze pozitiva, ale mohou 

s sebou přinášet i negativa, z nichž některé jsou zjevné, ale jiné může být obtížné odhalit. Mezi 

ně patří například chybné účinky. Jako „chybné účinky“ označujeme jevy, které mohou 

doprovázet realizaci projektů telemedicíny, avšak s ohledem na účel a cíle telemedicíny jsou 

nežádoucí. Představují riziko designu telemedicínských projektů z pohledu relevance projektů 

a aktivit (alternativní atribuce), účinnosti a úspornosti (mrtvá váha, creaming-off) a účelnosti 

(lock-in efekt), viz následující tabulka. 

Efekt  Definice  

Mrtvá váha  Charakterizuje situaci, kdy žádoucí efekty 
projektu nastávají (nezanedbatelnou měrou) i 
bez realizace projektu.  

Efekt mrtvé váhy tuto situaci nahlíží z pohledu 
vstupů / veřejných zdrojů – „projekt funguje 
(teorie změny programu je funkční), avšak 
realizace aktivit s podobným účinkem by 
proběhla i bez projektů“.  

Alternativní atribuce  Podobně jako mrtvá váha popisuje situaci, kdy 
efekty nastávají bez významného přispění 
projektových / programových aktivit.  

V případě alternativní atribuce se však jedná o 
situaci, kdy jsou efekty způsobeny jinými 
faktory, než aktivitami projektů. Projekt je 
v tomto případě koncipován spíše chybně a 
pozorované efekty jsou zapříčiněny 
alternativními příčinami.  

Creaming-off efekt Představuje situaci, kdy jsou při zařazování do 
intervence i nezamyšleně prioritizováni 
příslušníci cílové skupiny, kteří jsou 
perspektivnější pro úspěšné absolvování 
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projektu (například z pohledu vykazovaných 
ukazatelů) a děje se tak na úkor ostatních 
příslušníků cílové skupiny.  

V důsledku tohoto efektu se přínos projektu 
potenciálně jeví nadhodnocený.  

Lock-in efekt Situace, kdy dochází k vytvoření závislosti 
účastníka (účastníků) na aktivitách projektu na 
úkor schopností společenského uplatnění 
mimo rámec podpůrných programů. 

Skutečné cíle projektu (navrácení účastníků 
mimo režim podpory veřejných politik) je tak 
efektivně oddálen. 

Drop-off efekt  Významné slábnutí efektů projektu s časovým 
odstupem.  

Substituce   Dosažení žádoucích efektů projektu se děje na 
úkor příslušníků cílové skupiny, kteří jsou ve 
stejném, či srovnatelném postavení.  

Individuálně jsou aktivity projektu přínosné, jako 
politika však selhává.  
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Dimenze hodnocení  

Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a dosažení stanovených cílů telemedicínských projektů 

a telemedicíny obecně je nezbytné neustále vyhodnocovat jednotlivé projekty z hlediska jejich 

přínosů a nákladů, a to jak přímých, tak nepřímých. Minimálně však musí být projekty 

vyhodnoceny v následujících dimenzích. 

 

Jednotlivé dimenze jsou níže popsány v detailu. 
 

Přístup k péči / dostupnost  

Přístupnost péče se týká zejména toho, zda dané telemedicínské 

řešení umožňuje cílovým skupinám toto řešení využívat a zda je 

v kompetencích a kapacitě poskytovatelů a zdravotníků takovou 

službu poskytovat v potřebném rozsahu. Specificky se pak jedná o: 

• Cenová dostupnost - jsou pacienti i zdravotníci ochotni 

přijmout potenciální náklady na telemedicínské řešení (v 

porovnání s alternativou, kdy by tradiční/obvyklou péči 

nedostával pacient vůbec nebo výrazně zpožděnou)? Jaké jsou pro poskytovatele 

náklady na poskytování služeb zdravotní péče na dálku a jaký je jejich vliv na jejich 

náklady jejich praxe? 

• Dostupnost péče – umožňuje telemedicínské řešení pacientovi dostat péči v době, 

kdy ji potřebuje v dané/potřebné specializaci? 

• Technická kapacita / proveditelnost  - je dostupné potřebné ICT/technologické 

vybavení na straně poskytovatele/zdravotníka i pacienta, aby mohla být služba 

konzumována v předpokládaném rozsahu? 

• Akceptovatelnost – jsou nová telemedicínská řešení akceptovatelná všemi uživateli 

(zejména pacienty a zdravotníky)? 
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Dostupností/přístupností pro pacienta, rodinu a pečující osobu se rozumí možnost 

konzumovat služby od poskytovatelů zdravotních služeb, ke kterým by jinak neměli přístup.  

Přístupnost pro zdravotníky/poskytovatele znamená, že poskytovatelé/zdravotníci mají 

odpovídající přístup k technologiím telemedicíny, aby mohli v případě potřeby poskytovat 

léčbu. Zároveň k tomu musí mít tito pracovníci dostatečnou kapacitu (nelze předpokládat, že 

činnosti budou vykonávány nad rámec stávajících povinností) a zároveň musí být dostatečně 

kompetentní v používání ICT (či dalších) technologií, které bude nutné využívat.  

Dostupnost informací se týká toho, že pacient i zdravotníci mají neustálý přístup k informacím 

týkajícím se péče. Pro pacienty to znamená přístup ke klinickým informacím, které jim 

umožňují být aktivní a informovaní ve své péči. Pro zdravotníky to znamená, že mají přístup 

k validním, včasným a dobře interpretovaným datům, která jim pomohou při rozhodování a 

koordinaci péče. 

Náklady / finanční dopady  

Oblast nákladů je jedním ze základních aspektů udržitelnosti 

telemedicínských řešení v ČR, a to jak z pohledu systému, tak 

zejména z pohledu zdravotních pojišťoven, které pravděpodobně 

ponesou většinu finanční zátěže provozování telemedicínských 

řešení. Tato oblast se zabývá finančním dopadem/náklady na 

služby telemedicíny. V rámci této oblasti je třeba se zaměřit na 

následující oblasti. 

Náklady pro pacienty, rodiny a pečující osoby telemedicínských 

řešení jsou poměřovány s aktuálními náklady obvyklé péče. Klíčovými oblastmi jsou 

potenciální úspory nákladů a přínosy telemedicíny (například snížení potřeby cestování k, 

méně času mimo práci atd.). Zároveň však musí být hodnoceny dodatečné náklady pro 

pacienty v podobě nákladů spojených s investicemi do specializovaného vybavení, nebo 

například v přístupu k internetu, pokud ho pacient nemá, či zakoupení komunikačních zařízení, 

která jsou nezbytná pro využití ICT nástrojů (modernější telefon, tablet, počítač atd.). 

Finanční dopady u poskytovatelů/zdravotníků zahrnují jak náklady obětované příležitosti, kdy 

zdravotníkův čas je využíván pro poskytování služeb prostřednictvím telemedicíny, tak přímé 

náklady spojené s telemedicínským řešením (ICT vybavení, cloud atd.). Zejména oblast 

nákladů obětované příležitosti je pro poskytovatele velmi citlivá.  

Finanční dopady na zdravotní pojišťovny, respektive zdravotnický systém je třeba 

vyhodnocovat v celém spektru, a to v dlouhém časovém horizontu. S ohledem na převážně 

roční tvorbu rozpočtů ve zdravotnictví bývá dlouhodobý aspekt ze strany vybraných aktérů 

opomíjen, je však naprosto kruciální s ohledem na skutečnost, že řada benefitů se výrazně 

projeví až s velkým časovým odstupem od vynaložení nákladů.  

Finanční dopad na společnost zahrnuje dopad telemedicíny například na pracovní sílu v ČR a 

její dlouhodobou práceschopnost, omezené kapacity ve zdravotnictví, celkový zdravotní stav 

společnosti, ekonomickou produktivitu, spokojenost pacientů i zdravotníků, 

konkurenceschopnost českého zdravotnictví, stejně jako demografické aspekty. 
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Zkušenost z praxe / dopady na cílové skupiny 

Jednou z nejdůležitější oblastí evaluace telemedicínských řešení jsou 

dopady na cílové skupiny. V této části dochází k hodnocení toho, zda 

telemedicínská řešení měla skutečný dopad na cílové skupiny a zda 

tento dopad odpovídá očekáváním, respektive, zda došlo k vytvoření 

takové úrovně péče, kterou zainteresované subjekty očekávaly. 

Zároveň je nezbytné hodnotit, jak si klíčoví uživatelé systém 

osvojily a jakým způsobem je práce s telemedicínskými řešeními 

nastavena z pohledu uživatelů. 

 

U pacientů, rodiny a pečujících osob se zkušenostmi rozumí jejich schopnost používat 

technologii/nástroje telemedicíny a jaké je srovnání telemedicíny s obvyklou péčí.  

U zdravotníků je třeba vyhodnocovat, jak došlo ke změně jejich práce, a to nejen z pohledu 

jednotlivců, ale i z pohledu spolupráce mezi zdravotníky i poskytovateli. 

Na úrovni celospolečenské je třeba hodnotit zejména celkové přijetí telemedicíny klíčovými 

aktéry a jejich zástupci a přijetí (motivaci/postoje) laickou i odbornou veřejnosti. 

 

Účinnost / efektivita  

Poslední oblast se zaměřuje na efektivitu. Tato oblast představuje 

systémové, klinické, provozní a technické aspekty telemedicíny. 

Zjednodušeně lze říci, že hodnotíme, jak dobře dosahujeme cílů 

v praxi.  

Účinnost systému se týká schopnosti telemedicíny pomáhat při 

koordinaci péče v různých zdravotnických zařízeních; pomáhat 

poskytovatelům/zdravotníkům při dosahování cílů v oblasti péče a 

usnadnit sdílení informací mezi poskytovateli s cílem napomoci při 

rozhodování a koordinaci. 

Klinickou účinností se myslí dopady telemedicíny na zdravotní výsledky nebo dopady v oblasti 

kvalitativních i kvantitativních měřítek kvality (jakož i srovnávací účinnost služeb 

poskytovaných osobně). Vždy by mělo docházet ke srovnání s obvyklou péčí.  

Provozní účinnost se zabývá tím, jak je telemedicínské řešení integrované u poskytovatelů 

zdravotních služeb (v nemocnici, soukromé ordinaci, poliklinice, nebo u komunitní péče atd.). 

Technická účinnost se zabývá schopností telemedicíny zaznamenávat a přenášet zprávy, 

výsledky, obrazovou dokumentaci, respektive data a další informace mezi zdravotníky a dále 

mezi zdravotníky a pacienty. Klíčovou oblastí evaluace by pak měla být možnost účelné, 

bezpečné a uživatelsky přívětivé výměny dat a informací.  
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Přístup ke kontinuální evaluaci  

V této kapitole je stanoven doporučený obecný postup pro realizaci evaluace. Obecně lze 

dopadovou evaluaci realizovanou jako projekt rozdělit do několika etap/fází, viz následující 

schéma. 

 

Cílem plánovací fáze je vhodně nastavit projektový plán celé evaluace tak, aby byla následně 

realizována co nejhladčeji a s minimem případných rizik. Klíčová je identifikace stakeholderů, 

která následně přispěje k zajištění triangulace, respektive sběru informací od všech důležitých 

zainteresovaných subjektů. S ohledem na omezené kapacity zejména u zdravotníků je 

nezbytné evaluaci plánovat tak, aby docházelo k minimalizaci zátěže těchto respondentů ze 

skupiny zdravotníků (například sběr dat je proveden jednou pro více oblastí místo 

opakovaného dotazování).  

Cílem analytické fáze je získat maximum možných informací o hodnoceném telemedicínském 

projektu a jeho kontextu, respektive odpovědi na jednotlivé evaluační otázky, které jsou v této 

části evaluace vytvořeny. Evaluační otázky jsou následně dále rozpracovány do podoby 

evaluační matice, která operacionalizuje způsob zodpovězení jednotlivých evaluačních 

otázek. Následující tabulka zobrazuje možnou podobu evaluační matice. 

Kritérium / 

hodnocený aspekt 

evaluační otázky 

Metoda sběru dat 

(triangulace)  

 

Zdroj 

(triangulace) 

Metody analýzy a 

interpretace dat 

TBD TBD TBD TBD 

 

Základní evaluační otázky by měly vycházet z principů 3E/5U a sledovat alespoň následující 

oblasti: 

• Cílí telemedicínský projekt na skutečné problémy ve zdravotnictví? 

• Plní telemedicínský projekt své cíle? 

• Jaký je dopad/efekt telemedicínského projektu (jakou změnu lze pozorovat)? 

• Jak byl projekt realizován? 

• Jak dobře byly využity zdroje? 

• Přetrvají přínosy projektu? 
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Jedná se pouze o základní evaluační otázky, které musí být upraveny / doplněny v návaznosti 

na specifické charakteristiky projektu. Zároveň však není vhodné mít příliš rozsáhlý okruh 

evaluačních otázek, neboť potom dochází k rozmělnění pozornosti evaluátorů.  

Během hodnotící fáze evaluační tým zpracuje předběžná zjištění, závěry a doporučení a tyto 

bude validovat se všemi relevantními stakeholdery. Ve fázi tvorby výstupu jsou pak zjištění, 

závěry a doporučení přeneseny do uživatelsky přívětivé podoby.  
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Telemedicínská řešení v běžném provozu 

Tato kapitola popisuje nezbytné předpoklady ve stávajícím rámci poskytování zdravotní péče, 

které musí být naplněny, aby telemedicínské řešení bylo provozováno v souladu s platným 

právním rámcem a dalšími závaznými postupy a mohlo využít pro své financování veřejné 

prostředky, zejména pak ze zdravotního pojištění. Kapitola nejprve obsahuje obecné shrnutí 

základních formálních institucí a následně v detailu rozpracovává klíčové téma využití 

prostředků zdravotních pojišťoven.  

Obecný přehled formálních institucí nezbytných k provozování telemedicínských služeb 

Následný provoz telemedicínských řešení je v současnosti výrazně omezen zejména 

s ohledem na suboptimální stav legislativy a dalších závazných postupů. Právní úprava 

v České republice neobsahuje doposud jednoznačnou a úplnou úpravu poskytování péče 

distanční formou. Lze však již za stávající situace stanovit, že v případě telemedicíny se jedná 

o zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zde se lze 

odkázat na definici zdravotních služeb obsaženou v ustanovení § 2, odst.2, písm. b), které 

mezi zdravotní služby řadí i konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního 

léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění.  

Jednoznačné tedy pro účely těchto pravidel je, že poskytovat distanční zdravotní péči 

může pouze poskytovatel zdravotních služeb disponující oprávněním k poskytování 

zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. (a další související legislativy2) 

Oprávnění mohou získat fyzické i právnické osoby. Žádost o oprávnění se předkládá 

Krajskému úřadu / magistrátu, a ten po obdržení žádosti o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb posuzuje žádost, přiložené doklady, personální zabezpečení, věcné a 

technické vybavení zdravotnického zařízení. Při splnění podmínek uděluje oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb. 

Fyzické osoby předkládají krajskému úřadu následující podklady: 

• Doklady o vzdělání. 

• Lékařský posudek (ne starší 90 dnů). 

• Doklad o bezúhonnosti (ne starší 90 dnů). 

• Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou 

zdravotnické povolání u žadatele vykonávat. 

 
2 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k 

výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 

certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o 

požadavcích na tyto dopravní prostředky. 

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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• Prohlášení, že zdravotnické zařízení je věcně a technicky vybaveno. 

• Souhlasné závazné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k technickému a 

věcnému vybavení zdravotnického zařízení – jen u poskytování lékárenské péče. 

• Souhlas Ministerstva zdravotnictví s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační 

péče. 

• Rozhodnutí o schválení provozního řádu a provozní řád. 

• Doklad o užívání prostor k poskytování zdravotních služeb. 

• Doklad o povolení k pobytu na území České republiky – pokud má žadatel povinnost 

takové povolení mít. 

• Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění. 

Fyzické osoby, které budou poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení 

jiného poskytovatele, dokládají pouze: 

• Doklady o vzdělání. 

• Lékařský posudek (ne starší 90 dnů). 

• Doklad o bezúhonnosti (ne starší 90 dnů). 

• Doklad o povolení k pobytu na území České republiky – pokud má žadatel povinnost 

takové povolení mít. 

• Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění. 

• Smlouvu s poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého bude žadatel zdravotní 

služby poskytovat, opravňující využívat technické a věcné vybavení zdravotnického 

zařízení a personální zabezpečení. 

Právnické osoby předkládají krajskému úřadu následující podklady: 

• Doklad o zřízení či založení právnické osoby nebo doklad o zápisu do obchodního 

rejstříku či výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců). 

• Doklad o bezúhonnosti osob (ne starší 90 dnů), které jsou statutárním orgánem 

žadatele nebo jeho členy. 

• Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou 

zdravotnické povolání u žadatele vykonávat. 

• Prohlášení, že zdravotnické zařízení je věcně a technicky vybaveno. 

• Souhlasné závazné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k technickému a 

věcnému vybavení zdravotnického zařízení – jen u poskytování lékárenské péče. 

• Souhlas Ministerstva zdravotnictví s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační 

péče. 

• Rozhodnutí o schválení provozního řádu a provozní řád. 

• Doklad o užívání prostor k poskytování zdravotních služeb. 

• Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění. 
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Žadatelé, kteří musejí mít odborného zástupce, k odbornému zástupci dokládají: 

• Doklady o vzdělání. 

• Lékařský posudek (ne starší 90 dnů). 

• Doklad o bezúhonnosti (ne starší 90 dnů). 

• Prohlášení odborného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a že netrvá 

žádný důvod, pro který by nemohl funkci vykonávat. 

• Doklad o pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. 

• Doklad o povolení k pobytu na území České republiky – pokud má odborný zástupce 

povinnost takové povolení mít. 

 

Aby byla telemedicínská služba dlouhodobě udržitelná v stávajícím systémů hrazení 

nákladů poskytované péče je nezbytné, aby provozovatel služby kromě oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb získal i úhradu poskytované zdravotní služby dle 

zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění.  

S ohledem na velice omezený rozsah péče, která je hrazena mimo zdravotní pojištění, 

je pro masové využití telemedicínské služby nezbytné získat právě tuto úhradu, která 

zahrnuje: 

• léčebnou péči ambulantní a ústavní, včetně diagnostické péče, rehabilitace a 

péče o chronicky nemocné (léčivé přípravky a zdravotní prostředky indikované 

v případě ústavní léčby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění) 

• pohotovostní a záchrannou službu 

• preventivní péči 

• dispenzární péči (soustavnou péči o určité skupiny nemocných, nebo rizikových 

pojištěnců) 

• poskytování léčivých přípravků (léčivé přípravky se hradí v souladu se zákonem 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění; konkrétní 

úhrada je pak stanovena rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který 

zároveň stanovuje i maximální ceny léčivých přípravků; u léčivých přípravků 

hrazených při poskytování ústavní péče platí premisa o úhradě nejméně 

ekonomicky náročného léčivého přípravku tak, že pojištěnec se na této úhradě 

nepodílí) 

• poskytování zdravotnických prostředků (zdravotnické prostředky se hradí v 

závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení v základním provedení 

nejméně ekonomicky náročném v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění v platném znění; konkrétní úhrady jsou 

definovány Číselníkem VZP – ZP, stejně jako případná podmínka schválení 

revizním lékařem pojišťovny) 

• poskytování stomatologických výrobků (je stanoveno platným ceníkem 

stomatologických výrobků) 
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• lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách 

• dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů 

• posudkovou činnost 

• prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu včetně přepravy. 

Smlouvy jsou sjednávány s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, kdy základním 

předpokladem je zanesení daného výkonu do seznamu zdravotních výkonů pro dané 

období, které je výsledkem iterativního procesu, který je měněn zejména na základě 

dohadovacího řízení. Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši 

úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně 

regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných 

profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád 

dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění 

zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců 

smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách. 

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního 

pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

S ohledem na definici telemedicíny jako používání informačních a komunikačních technologií 

pro poskytování zdravotních služeb na dálku lze předpokládat, že jednotlivá telemedicínská 

řešení budou poskytována prostřednictvím ICT řešení (HW/SW), která budou zatříděna do 

různých tříd, dle své charakteristiky, respektive dle míry zdravotního rizika odpovídajícího 

použití daného zdravotnického prostředku.  

Zdravotnickým prostředkem se rozumí zdravotnickým nástroj, přístroj, zařízení, software, 

implantát, činidlo, materiál nebo jiný předmět určený výrobcem k použití, samostatně nebo v 

kombinaci, u lidí k jednomu nebo několika z těchto konkrétních léčebných účelů: 

• diagnostika, prevence, monitorování, predikce, prognóza, léčba nebo mírnění nemoci 

• diagnostika, monitorování, léčba, mírnění nebo kompenzace poranění nebo 

zdravotního postižení 

• vyšetřování, náhrady nebo úpravy anatomické struktury nebo fyziologického či 

patologického procesu nebo stavu 

• poskytování informací prostřednictvím vyšetření in vitro, pokud jde o vzorky 

pocházející z lidského těla, včetně darovaných orgánů, krve a tkání, který nedosahuje 

svého hlavního určeného účinku v lidském těle nebo na jeho povrchu 

farmakologickými, imunologickými ani metabolickými účinky, jehož funkce však může 

být takovými účinky podpořena. 

Takto klasifikovaný nástroj telemedicíny pak musí projít certifikačním procesem pro možnost 

jeho použití v ČR, a to v souladu s národní a EU legislativou, zejména pak  

- zákonem 89/2021Sb. o zdravotnických prostředcích, 
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- Nařízením (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně 

směrnice 2001/83/ES,  

- Nařízením (ES) 178/2002 a Nařízením (ES) No 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 

90/385/EHS a 93/42/EHS.  
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Zdravotní pojišťovny a úhradový modul  

Obecný přehled prostředí zdravotních pojišťoven v ČR 

V České republice už od roku 1992 funguje tzv. bismarckovský model zdravotnictví, které je 

hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Tento model garantovaný státem přináší 

dominantně „bezplatnou“ zdravotní péči pro všechny občany hrazenou právě zdravotními 

pojišťovnami.  

Jedním z principů tohoto systému je solidarita zdravých, mladších, ekonomicky aktivních a 

bohatších lidi s osobami méně zdravými, staršími, ekonomicky neaktivními či s nižšími příjmy. 

Díky takto nastavenému systému existuje široká dostupnost kvalitní zdravotní péče s 

přiměřenými náklady, nicméně takto nastavený systém se neustále potýká s růstem nákladů 

na poskytování péče, které je potřeba regulovat tak, aby systém byl dlouhodobě v rovnováze 

a udržitelný.  

Tyto skutečnosti je potřeba brát na vědomí také v situaci návrhu ekonomického a provozního 

modelu poskytování telemedicínských služeb v podmínkách ČR. 

V rámci ČR působí jako největší zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna České 

republiky, jejíž činnost upravuje zákon č. 551/1991 Sb., zákon o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně České republiky (111), dále zde působí dalších 6 zaměstnaneckých pojišťoven, 

jejichž činnosti je upravena zákonem č. 280/1992 Sb., zákon o resortních, oborových, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Jedná se o následující pojišťovny: 

• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201) 

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 

• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) 

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211) 

• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213) 

Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými právními subjekty, jejich hlavním úkolem je provádění 

zdravotního pojištění.  Toto znamená na jedné straně výběr pojistného od plátců, na straně 

druhé úhradu zdravotních služeb poskytovatelům zdravotních služeb. 

Telemedicína je jedním z klíčových prvků efektivizace systému a proto řada zdravotních 

pojišťoven již rozvíjí aktivity v této oblasti. V současnosti ze zdravotní pojišťovny zaměřují 

hlavně na telemonitoring pojištěnců s chronickými onemocněními (např. s podezřením na 

poruchy srdečního rytmu, srdeční arytmií, vysokým krevním tlakem, diabetem mellitus či 

spánkovou apnoí a další). S ohledem na průběh epidemie Covid 19 pak jsou rovněž hrazeny 

služby spojené se vzdálenou komunikací pacienta se zdravotníkem – telekonzultace 

(například s praktickým lékařem, specialistou, či psychologem/psychoterapeutem). 

Mezi hlavní povinnosti těchto pojišťoven patří zajištění poskytování hrazených služeb svým 

pojištěncům v rámci místní a časové dostupnosti na základě smluv o poskytování a úhradě 

hrazených služeb prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb - tzv. síť smluvních 

poskytovatelů zdravotní pojišťovny.   

Výsostným zájmem zdravotních pojišťoven je tedy zajistit dostatečně dostupnou a kvalitní péči 

všem svým pojištěncům v rámci dostupných zdrojů, a to v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu.  
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Zdravotní péče je v ČR poskytována fakultními nemocnicemi, centry vysoce specializované 

péče, dále zdravotnickými zařízeními zřizovanými na úrovni obce či kraje a zdravotní 

záchrannou službou (zákon č.372/2011). 

Oprávnění o poskytování zdravotních služeb schvaluje příslušný orgán, kterým je buďto 

krajský úřad, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází a budou v něm 

poskytovány specifické zdravotní služby, dále Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo 

spravedlnosti, pokud jde o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

zřízených těmito ministerstvy a dále Ministerstvo vnitra, pokud jde o zdravotní služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízeným tímto ministerstvem nebo dále ve 

zdravotnických zařízeních zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo 

Bezpečnostní informační službou, s výjimkou oprávnění podle § 16 odst. 2. 

Úhrada ze zdravotního pojištění v telemedicíně  

Nejdůležitější skutečností, která mění výrazně dostupnost prostředků z veřejného pojištění, je 

fakt, že úhrada telemedicínských úkonů byla uznána ze strany většiny zdravotních pojišťoven, 

i když jim zákon či prováděcí předpisy nestanoví povinnost tyto výkony hradit (nejsou uvedeny 

v úhradové vyhlášce).  

Pandemie COVID-19 urychlila rozvoj telemedicíny. V polovině března r. 2020 Všeobecná 

zdravotní pojišťovna umožnila vykazovat cílené vyšetření na základě elektronické konzultace 

pacienta s lékařem pomocí telefonu, e-mailu nebo videokonzultace. Tyto hrazené 

telemedicínské úkony jsou určeny nejen všeobecným praktickým lékařům nebo praktickým 

lékařům pro děti a dorost, ale také ambulantním specialistům, klinickým psychologům, 

psychiatrům nebo logopedům.  

Zdravotní pojišťovny tak využívají suboptimálně nastavené legislativy a její „šedé zóny“ a 

jelikož zatím nebyla za tuto činnost uložena žádná sankce ze strany Ministerstva či jiných 

kontrolních orgánů, lze uzavřít, že příslušné orgány s touto praxí souhlasí.  

Vykazování telemedicínských výkonů do budoucna může mít přísné podmínky, respektive 

přísnější než péče poskytovaná obvyklým postupem. Lékař bude muset doložit, že splňuje 

jednak technické podmínky pro výkon telemedicíny a že vlastní a archivuje obrazovou či jinou 

dokumentaci.  Nelze očekávat, že všechny typy existujících či budoucích komerčních projektů 

a telemedicínských aktivit budou ze strany plátců péče podporovány, akceptovány a hrazeny. 

 

Relevantní je i skutečnost, že veškeré výkony, které pojišťovny proplácejí, musejí být v souladu 

s ust. § 77a ZZS uváděny v Národním registru hrazených zdravotních služeb. Konkrétně 

musejí být v souladu s ust. §77a odst.2 písm. e) konkretizovány výkony, za které je úhrada 

poskytována. V praxi tedy zdravotničtí pracovníci vykazují výkony telemedicíny a tyto jsou 

pojišťovnami hrazeny, nejedná se tedy o protiprávní činnost a příslušné orgány ji tolerují.  

Právně ideálním stavem je řádné vedení telemedicínských úkonů v tabulkových seznamech, 

ze kterých bude jednoznačně vyplývat, které telemedicínské úkony jsou právně aprobované a 

zejména, které mohou být hrazeny pojišťovnami, viz přílohu č. 2. Prvotním krokem v této 

oblasti je vymezení telemedicínských úkonů v rámci úhradové vyhlášky a vymezení postupu 

při jejím vydávání. Právním základem pro úhradovou vyhlášku je zákon č. 48/1997 Sb., 

konkrétně ustanovení § 17 odst.1 až 9. Některé stávající úkony mají zdravotními pojišťovnami 

uznávaný telemedicínský charakter a jsou coby úkony telemedicíny propláceny, jedná se 

ovšem spíše o extenzivní výklad povahy zdravotních úkonů.  
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Posun mají přinést další úhradové vyhlášky pro období po roku 2023, v rámci kterých 

by již měly být samostatně vymezeny telemedicínské úkony a jejich úhrada. Realizace a 

proplácení se tímto významně přesune z oblasti “šedé právní zóny” do řádného legálního 

prostředí. Významnou roli ve vytváření uznávaných telemedicínských úkonů by měli zastávat 

poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou nejvíce obeznámeni se současnou úrovní 

telemedicínských úkonů a jejich přínosů pro pacienty. 

Vhodným postupem pro unifikaci úhrady telemedicíny je snížení poměru individuálních 

cenových ujednání nebo úhradových dodatků odlišných od úhradové vyhlášky, právě ta by 

mohla získat prioritní postavení.  

V souvislosti s úhradou telemedicínských výkonů je současně nutné dostatečně vymezit 

jejich definiční znaky a odlišit je od jiných úkonů, zejména organizačních a obecně 

konzultačních. Prostý rozhovor s lékařem na dálku nelze automaticky považovat za 

telemedicínský úkon, musí se jednat o certifikovaný a odborný zdravotní úkon. Minimálními 

náležitostmi je projednání zdravotního stavu pacienta s využitím údajů ze zdravotnické 

dokumentace, konzultace léčebných postupů, návrh na navazující vyšetření, vystavení 

receptu a zejména následné vystavení lékařské zprávy. 

 Specifickou oblastí je úhrada telemedicínských úkonů v rámci poskytování tzv. Přeshraniční 

péče, kdy je občanu členského státu EU poskytována zdravotní péče ze strany poskytovatele 

se sídlem v jiném členském státě. Vzhledem k přeshraničnímu prvku podléhá úhrada vyšší 

míře harmonizace ze strany EU, kdy právní úpravu představuje Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/24/EU, ze dne 9. března 2011, o uplatňování práv pacientů v 

přeshraniční zdravotní péči. Článek 7 odst. 7 Směrnice stanoví následující: “Členský stát, v 

němž je pacient pojištěn, může vůči pojištěné osobě, která požádá o náhradu nákladů na 

přeshraniční zdravotní péči, včetně zdravotní péče poskytnuté prostřednictvím telemedicíny, 

uplatnit stejné podmínky, kritéria způsobilosti a právní a administrativní náležitosti, ať už 

stanovené na místní, regionální či celostátní úrovni, jaké by uplatňoval, pokud by byla tato 

zdravotní péče poskytnuta na jeho území.  

Žádné z podmínek, kritérií způsobilosti ani regulačních či správních náležitostí uplatňovaných 

podle tohoto odstavce však nesmějí být diskriminační nebo představovat neopodstatněnou 

překážku volnému pohybu pacientů, služeb či zboží, pokud nejsou objektivně odůvodněny 

požadavky na plánování v souvislosti se zajištěním dostatečného a trvalého přístupu k 

vyvážené nabídce vysoce kvalitní péče v dotčeném členském státě nebo v souvislostí se 

snahou kontrolovat náklady a co nejvíce zabránit veškerému plýtvání finančními, technickými 

a lidskými zdroji.”  

Evropská legislativa tak právně garantuje možnost využívání telemedicínských úkonů pro 

občany na území celé EU a vyžaduje po členských státech a jejich zdravotních pojišťovnách 

úhradu přeshraničních telemedicínských úkonů. Pokud jde o podmínky úkonu a jeho úhradu, 

v tomto ohledu mohou státy stanovit vlastní podmínky, tyto by ovšem neměly zcela vylučovat 

úhradu telemedicínských úkonů, které jsou v praxi běžně využívány v rámci zdravotní péče 

lege artis.  

Současně je připuštěna výjimka pro nestandardní, rizikové, či obtížně proveditelné 

telemedicínské úkony. Po právní stránce je nezbytné u jednotlivých telemedicínských úkonů 

uvedených v legislativním předpisu, případně úhradové vyhlášce, uvést, zda jsou tyto úkony 

uznány a hrazeny i v rámci přeshraniční péče se současným stanovením, které úkony již 

podléhají samoplátcovství pacientů. 
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5. Příloha č.1 – 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    

Stručně popište předpokládaný způsob pilotního ověření projektu na vybraném 

reprezentativním vzorku cílových skupin  

 

Uveďte stručný harmonogram pilotního ověření  
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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.   
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6. Příloha č. 2 - Standardní postup předkládání návrhů na jednání 
pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů   

PODÁNÍ NÁVRHU  

1.1. Dle § 17b odst. 1 zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o veřejném 

zdravotním pojištění“) zařazení, změnu nebo vyřazení výkonu ze seznamu zdravotních 

výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ ČR“), zdravotní 

pojišťovna nebo příslušná odborná společnost, kterou se rozumí příslušná odborná společnost 

sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo 

odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou 

způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání.  

  

1.2. Návrhy nových zdravotních výkonů včetně návrhů na změny stávajících výkonů a 

výkonů navržených ke zrušení se předkládají elektronicky prostřednictvím databáze k 

seznamu zdravotních výkonů MZ ČR (dále jen „databáze SZV MZ“) veřejně dostupné na 

webových stránkách http://szv.mzcr.cz/. Ostatní návrhy, např. žádost o sdílení zdravotních 

výkonů apod., se zasílají na adresu szv@mzcr.cz. Vkládání návrhů do databáze SZV MZ je 

možné pouze u registrovaných uživatelů s oprávněním k vkládání návrhů. Oprávnění k 

vkládání návrhů u konkrétních odborností mohou mít pouze zástupci dle bodu 1. 1., kteří jsou 

určeni zástupcem věcně příslušné autorské odbornosti pro daný výkon. S žádostí o udělení 

příslušných oprávnění kontaktujte po registraci administrátora databáze SZV MZ nebo 

požadavek zašlete na adresu szv@mzcr.cz.  

 

1.3.  Po vytvoření návrhu v databázi SZV MZ předkladatel návrhu zašle průvodní dopis 

(tj. písemnou žádost o projednání návrhu na jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních 

výkonů MZ ČR (dále jen „PS k SZV“), opatřenou razítkem a podpisem předkladatele návrhu) 

včetně zdůvodnění a seznamu předkládaných výkonů na adresu szv@mzcr.cz s tím, že tato 

žádost bude postoupená členům PS k SZV. Formulář žádosti je zveřejněn na webových 

stránkách MZ ČR v rubrice  

Pracovní skupina k Seznamu výkonů - Žádost o projednání návrhu registračního listu 

zdravotního výkonu na jednání Pracovní skupiny k SZV  (https://www.mzcr.cz/zadost-o-

projednani-navrhu-registracniho-listu-zdravotnihovykonu-na-jednani-pracovni-skupiny-k-

szv/).  

 

1.4.  V případech, kdy navrhovaná změna zasahuje do sdílení daného výkonu jinou 

odborností, musí být návrh doplněn oficiálním stanoviskem věcně příslušné odborné 

společnosti. Tzn., že společně s žádostí o projednání návrhu bude zasláno i oficiální 

stanovisko autorské odbornosti opatřené razítkem a podpisem zástupce příslušné odborné 

společnosti. Dále budou také o návrhu informováni zástupci sdílených odborností. Pracovní 

skupina může návrh na sdílení výkonu odsouhlasit i v případě, že stanovisko věcně příslušné 

odborné společnosti nebude souhlasné.  

  

1.5. V případech, kdy navrhovaná změna zasahuje do odborné a obsahové náplně výkonu 

jiné autorské odbornosti, musí být návrh projednán se zástupci věcně příslušné odborné 

společnosti a návrh musí být vložen do databáze SZV MZ zástupcem věcně příslušné autorské 

odbornosti. Pokud je udělen souhlas zástupcem věcně příslušné autorské odbornosti, tak v 
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tom daném případě je možné vytvořit návrh v databázi po přidělení oprávnění a předložit na 

PS k SZV společně.  

  

1.6. Návrhy je nutné podávat vždy k určitému datu, podle kterého jsou zařazeny na program 

jednání PS k SZV.   

Datum projednání návrhu na PS k SZV ovlivňuje zařazení návrhu do novely vyhlášky, kterou 

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „novela vyhlášky“). 

Termíny pro podání návrhů a jednání PS k SZV se vyvěšují na webových stránkách MZ ČR.   

  

  

ZAŘAZENÍ NÁVRHU NA JEDNÁNÍ PS K SZV A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU  

  

2.1.  Před zařazením návrhu na jednání PS k SZV je ze strany Odboru regulace cen a úhrad 

MZ ČR (dále jen „Odbor CAU“) provedena kontrola správnosti a věcné úplnosti návrhu z 

hlediska dodržování jednotné metodologie. V případě nesprávně nebo neúplně 

vyplněného návrhu bude předkladatel vyzván Odborem CAU k jeho doplnění. Členům PS k 

SZV budou postoupeny návrhy k připomínkování po dokončení kontroly správnosti Odborem 

CAU.  

  

2.2.  Návrhy (odkaz na podkladové materiály uložené na webové stránky MZ ČR, databáze 

SZV MZ) budou předloženy členům PS k SZV k připomínkování minimálně na 30 dnů.  

  

2.3. V případě, že členové PS k SZV budou mít k návrhům připomínky, budou návrhy 

předjednány na pracovním jednání za účasti předkladatelů a členů PS k SZV, kteří vznesli 

připomínky. Po pracovním jednání budou návrhy dále postoupeny na jednání PS k SZV. 

Návrhy, ke kterým nebudou vzneseny připomínky, jsou automaticky zařazeny na jednání PS 

k SZV.  

  

2.4.  Dle § 17b odst. 2 zákonu o veřejném zdravotním pojištění zástupce Odboru CAU zveřejní 

nejméně po dobu 30 dnů vlastní i podané návrhy na webových stánkách MZ (v rubrice 

Pracovní skupina k Seznamu výkonů - Předkládané návrhy na jednání Pracovní skupiny k 

SZV MZ (https://www.mzcr.cz/predkladanenavrhy-na-jednani-pracovni-skupiny-k-szv-

mz/).  

  

2.5. Paralelně administrátor databáze SZV MZ postoupí návrhy registračních listů do 

záložky „Pracovní skupina“ v databázi SZV MZ.  

  

2.6. Pokud předseda PS k SZV shledá připomínky jednotlivých členů jako zásadní a bude 

nutné jejich podrobnějšího projednání, svolá pracovní jednání k vypořádání připomínek, 

kde budou přizvání předkladatelé a jednotliví členové, kteří uplatnili připomínky.  
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2.7. Všechny návrhy jsou následně předloženy na jednání PS k SZV, kde je o jednotlivých 

návrzích krátce diskutováno a hlasováno. Pozvánku a předložené návrhy, které byly podle 

bodu 2.2 zaslány k připomínkám, zasílá předseda Pracovní skupiny následně po 

připomínkování nebo uskutečnění pracovního jednání podle bodu 2.5 všem členům a 

předkladatelům, nejméně 5 pracovních dnů před jednáním PS k SZV.  

  

 PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA JEDNÁNÍ PS K SZV  

  

3.1. PS k SZV zasedá minimálně 4krát za rok (zpravidla první čtvrtek v měsíci březnu, červnu, 

září a prosinci).   

Návrhy projednané a schválené členy PS k SZV na jednání v březnu, jsou poslední 

návrhy, které budou zařazeny do novely vyhlášky účinné od 1. ledna následujícího 

kalendářního roku. Aby byl návrh projednán na březnové pracovní skupině, je nutné ho 

oficiálně poslat k projednání na začátku ledna.  

Přesně termíny pro podání návrhů a jednání PS k SZV na daný kalendářní rok jsou 

vyvěšeny na webových stránkách MZ ČR.  

  

3.2. PS k SZV svolává a řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda PS k SZV. 

Předseda, popř. místopředseda odpovídají za dodržování Statutu a Jednacího řadu PS k SZV.  

  

3.3. Jednání PS k SZV je neveřejné, předseda PS k SZV a každý člen PS k SZV, popř. jeho 

zástupce, za předpokladu, že na jednání PS k SZV zastupuje člena, má právo přizvat na 

jednání nanejvýš jednoho odborného poradce, který nemá hlasovací právo. Více než 

jednoho poradce lze přizvat pouze po předchozím souhlasu předsedy PS k SZV. 

Navrhovatele dle § 17b odst. 1 zákonu o veřejném zdravotním pojištění na jednání PS k SZV 

zastupuje osoba jím určená.  

  

3.4. PS k SZV je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, popř. 

jejich zástupců. Návrh je PS k SZV přijat, pokud hlasuje pro návrh alespoň polovina přítomných 

členů, popř. jejich zástupců, a současně pokud nehlasují proti návrhu dva a více přítomných 

členů, popř. jejich zástupců. Nedosáhne-li se shody, musí být zaprotokolována stanoviska 

včetně věcného a odborného zdůvodnění jednotlivých členů Pracovní skupiny, popř. jejich 

zástupců, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi.  

  

3.5. Hodnocení návrhů probíhá na základě:  

a) kritického a objektivního posouzení medicínské efektivity navrhovaných postupů na 

základě principů evidence-based medicine, přičemž medicínská efektivita musí být 

porovnána s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů určených k léčbě ve 

stejné, či obdobné indikaci, pokud to je možné,   

b) určení relativní nákladovosti jednotlivých výkonů,   

c) určení celkových očekávaných nákladů pro systém veřejného zdravotního pojištění 

a jejich vlivu na finanční stabilitu systému (u nových výkonů uvést počet očekávaných 

výkonů za rok nebo uvést, které dřívější výkony nový výkon nahrazuje apod.),   
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d) způsobu úhrady v dalších zemích (zda je výkon hrazen z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění apod.).   

  

VYPRACOVÁNÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ PS K SZV  

  

4.1. Zápis se zasílá všem účastníkům jednání k připomínkování.  

  

4.2. Ověřený zápis z jednání PS k SZV se zapracovanými připomínkami se rozesílá všem 

účastníkům jednání a zveřejňuje se na webových stránkách MZ ČR (v rubrice 

Odborník/Zdravotník – Zdravotní pojištění – PS k SZV – Zápisy) do 30 kalendářních dnů od 

jednání PS k SZV.  

 

 


