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 Úvod  
Předkládaná závěrečná zpráva obsahuje zjištění, závěry a doporučení z evaluace projektu Strategické 

řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ, registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, jež je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP 

Zaměstnanost (dále také „hodnocený Projekt). 

Hodnocený Projekt je jedním z klíčových projektů implementace Národní strategie elektronického 

zdravotnictví České republiky 2016-2020 a evaluace se zaměřila nejen na hodnocení samotného 

hodnoceného Projektu, ale zároveň i na jeho efekty na implementaci NSEZ. 

2.1 Popis hodnoceného Projektu 

Cílem hodnoceného Projektu bylo vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci NSEZ včetně 

nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví 

na národní úrovni i v kontextu úrovně členských států EU. Přínosem hodnoceného Projektu 

pro cílovou skupinu je strategické řízení a vytvoření komplexního systému metodické podpory 

opírající se o moderní metody řízení pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví.  

Projekt Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ se dělí do pěti 

základních klíčových aktivit (dále také „KA“): 

• KA1: Řízení a administrace, ustanovení projektové struktury; 

• KA2: Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví – Analýza aktuálního stavu 

elektronizace, včetně identifikace požadavků klíčových aktérů; 

• KA3: Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci NSEZ – Předmětem KA3 bylo 

zpracování materiálů, které jsou nezbytné pro realizaci jednotlivých prioritních opatření NSEZ 

uvedených níže a to zejména v oblasti resortních metodik rozvoje elektronického zdravotnictví 

a oblasti standardů a terminologií. Dále byla předmětem plnění KA3 aktualizace a rozpracování 

stávajících architektonických modelů prioritních opatření na základě požadavků MZČR. V rámci 

hodnoceného Projektu byla dokončena příprava valné části výstupů jednotlivých balíků prací, 

včetně doporučení pro SW nástroje, metodik rozvoje elektronického zdravotnictví (dále také 

„eZ“), metodik standardů, klasifikace a správy terminologie, Katalogizace standardů 

a terminologie apod. 

• Předmět plnění sestával z těchto dílčích částí: 

• Zpracování resortní metodiky rozvoje eZ; 

• Koordinace rozvoje centrálních a prioritních ICT služeb NSEZ; 

• Aktualizace resortní metodiky pro tvorbu architektonických modelů v resortu 

zdravotnictví; 

• Aktualizace zpracovaných TO-BE modelů Enterprise Architecture (dále také „EA“) 

prioritních oblastí řešení dle akčního plánu elektronizace; 

• Návrh dalšího rozvoje centrálně poskytovaných infrastrukturních služeb eZ; 

• Kategorizace standardů a terminologií; 

• Metodiky správy standardů a klasifikačních a terminologických systémů eZ; 

• Výběr a doporučení vhodného SW nástroje pro správu základní terminologie a datového 

slovníku eZ; 

• Metodika správy terminologie eZ; 
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• Referenční příručka pro uživatele a realizátory systému eHealth (eHealth European 

Interoperability Framework) v prostředí českého zdravotnictví; 

• KA4: Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro eZ – Předmětem KA4 

bylo zpracování dokumentů nezbytných pro realizaci jednotlivých prioritních opatření NSEZ. 

K dispozici je již devět zpracovaných Metodik rozvoje služeb, interoperability, standardů řízení 

kvality apod., katalog služeb eZ nebo indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení 

výstupů; 

• Předmět plnění se skládal z těchto dílčích částí: 

• Komplexní metody a standardy řízení kvality specifické pro eZ na centrální úrovni; 

• Adopce rozvoje centrálních a prioritních ICT služeb NSEZ – elektronizace a celková 

architektura systému eZ; 

• Vytvoření a adopce souboru nástrojů pro přípravu a implementaci národních eHealth 

Strategií National eHealth Strategy Toolkit (WHO a ITU 2012), vytvoření a adaptace 

souboru nástrojů pro implementaci NSEZ ČR 2016 – 2020; 

• Katalog sdílených služeb eZ; 

• KA5: Evaluace průběhu a výsledků hodnoceného Projektu – předmětem KA5 je procesní 

a dopadová evaluace hodnoceného Projektu; 

• KA5 předpokládá dodání následujících výstupů: 

• Vstupní evaluační zpráva; 

• Průběžná evaluační zpráva – evaluační zpráva vhodnosti způsobu řešení; 

• Závěrečná zpráva – evaluační zpráva dopadů hodnoceného Projektu ve vztahu k NSEZ. 

2.2 Účel a cíl evaluace 

Hlavním cílem evaluace je poskytnout MZČR a dalším zainteresovaným subjektům informace 

o hodnoceném Projektu (v kontextu elektronizace zdravotnictví), které mohou být využity pro další 

řízení implementace NSEZ, respektive pro řízený rozvoj elektronického zdravotnictví v České 

republice. Cílem je ověření, zda nastavení hodnoceného Projektu odpovídalo skutečným potřebám 

resortu, zda byly naplněny plánované aktivity a zda bylo dosaženo všech plánovaných cílů. Dalším 

cílem je ověření dopadů hodnoceného Projektu, tedy ověření dopadů vytvořených metodik a v nich 

doporučených postupů, vyhodnocení efektivity jejich realizace v rezortu MZ. 

Specifickými cíli jsou v souladu s předmětem plnění veřejné zakázky a smlouvou o dílo uzavřenou 
se Zadavatelem:  

• Vyhodnotit realizaci hodnoceného Projektu z hlediska dosažených (či v budoucnu 

předpokládaných) efektů; 

• Ověřit, zda skutečný průběh hodnoceného Projektu odpovídá plánu; 

• Vyhodnotit jednotlivé výstupy hodnoceného Projektu; 

• Zhodnotit průběh realizace provádění jednotlivých aktivit hodnoceného Projektu; 

• Navrhnout doporučení a aktivity vedoucí k aktualizaci NSEZ a další kroky pro řízený rozvoj 

elektronizace zdravotnictví. 
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2.3 Logický model hodnoceného Projektu v kontextu elektronizace zdravotnictví  

Níže uvedené schéma zobrazuje logický model hodnoceného Projektu. Popisuje návaznost 

jednotlivých aktivit, výstupů a výsledků a je dále navázán na cíle NSEZ. Model byl doplněn o klíčové 

předpoklady, které jsou nezbytné pro fungování kauzálního řetězce aktivity – výstupy – výsledky – 

dopady. 

Obrázek 1 Logický model 
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 Manažerské shrnutí 
Tato Závěrečná evaluační zpráva projektu Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví 

v rezortu MZ přináší celkové shrnutí zjištění a závěrů evaluátora zejména v oblasti efektů 

hodnoceného Projektu.  

Cílem hodnoceného Projektu bylo vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci Národní 

strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020 (dále také „NSEZ“) včetně 

nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví 

na národní úrovni i v kontextu úrovně členských států EU. Přínosem hodnoceného Projektu 

pro cílovou skupinu je strategické řízení a vytvoření komplexního systému metodické podpory 

opírající se o moderní metody řízení pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví.  

Výstupy hodnoceného Projektu slouží pro implementaci NSEZ a hodnocený Projekt je jedním 

z klíčových vstupů pro implementaci NSEZ a zásadním předpokladem pro řízený rozvoj eZ v ČR. 

Cílem evaluace tak nebylo pouze vyhodnocení procesního nastavení a dosažených výsledků a efektů 

hodnoceného Projektu, ale zároveň i hodnocení příspěvku realizace hodnoceného Projektu 

k implementaci Národní strategie a celkovému zavádění elektronizace zdravotnictví v ČR. 

V neposlední řadě pak Doporučení, která vzejdou z evaluace, by měla přispět ke zlepšení fungování 

Projektu do budoucna. 

3.1 Přístup evaluátora ke zpracování evaluace   

Evaluace byla zpracována v souladu s požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky, smlouvy 

a schválené vstupní zprávy. Následující schéma zobrazuje přístup Dodavatele k řešení evaluace, 

detaily jsou pak uvedeny v kapitole 4. 

Obrázek 2 Přístup k evaluaci 

 

Klíčovým zdrojem informací byly rozhovory se zástupci aktérů, kteří byli identifikováni na základě 

analýzy zainteresovaných stran., viz kapitola 8. 

Omezení evaluace 

Hlavním omezením evaluace byly následující okolnosti: 
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• Epidemie onemocnění Covid-19 (řada respondentů zrušila plánovaný rozhovor z důvodu 

onemocnění Covid-19); 

• Omezené kapacity a ochota na straně respondentů;  

• Omezené znalosti respondentů v oblasti výstupů a přínosů hodnoceného Projektu, zejména 

u respondentů mimo Ministerstvo zdravotnictví ČR; 

• Nezrealizování rozhovoru s vedoucími pracovníky ÚZIS. Byly provedeny opakované snahy 

(včetně formálního oslovení datovou schránkou), avšak bez ochoty ÚZIS schůzku zrealizovat. 

3.2 Klíčová zjištění evaluace  

Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu vytvořily základní vstupy pro další rozvoj eZ v České 

republice. Výstupy hodnoceného Projektu jsou nezbytné pro: 

• koordinovaný a tím i efektivní rozvoj eZ;  

• zajištění vysoké bezpečnosti/robustnosti řešení zejména pro pacienty, ale i další účastníky; 

• zajištění úspory z rozsahu v rámci aktivit, které mají povahu přirozeného monopolu 

(například registry pacientů, zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb); 

• zajištění dostatečné přeshraniční spolupráce; 

• omezení zneužití elektronizace, zejména pak dat, která budou v rámci elektronizace 

používána. 

Dopady hodnoceného Projektu jsou s ohledem na malý časový odstup ještě obtížně hodnotitelné, 

neboť se v dostatečné míře neprojevily. Z hlediska potřeb elektronizace tak nejvíce důležité výstupy 

byly dle evaluátora ty, které byly zaměřeny na: 

• definování úlohy jednotlivých aktérů v elektronizaci zdravotnictví; 

• interoperabilitu, standardizaci atd.; 

• základní instituce rozvoje elektronického zdravotnictví (např. základní registry); 

• přípravu nové legislativy; 

• vytvoření návrhu EA, zejména s ohledem na budované Integrovaného datového rozhraní 

resortu (dále také „IDRR“) a 

• návrhy a prioritizace dalších kroků směřující ke koordinovanému řízení NSEZ. 

Klíčovými předpoklady pro další využití výstupů hodnoceného Projektu je zejména (i) schválení 

národní legislativy v oblasti elektronického zdravotnictví, (ii) vytvoření potřebné infrastruktury 

na úrovni státu (IDRR) a (iii) získání dostatečných finančních zdrojů pro další implementaci opatření 

NSEZ. 

Připravený návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví je v současné době upravován po vnějším 

připomínkovém řízení. Aktuální podoba zákona obsahuje následující oblasti, které jsou naprosto 

nezbytné pro naplnění cílů NSEZ: 

• Integrované datové rozhraní – informační systém veřejné správy, jehož vzájemně propojené 

součásti tvoří kmenové zdravotnické registry, služby vytvářející důvěru a centrální služby 

elektronického zdravotnictví a žurnál činností; 

• Identifikace zdravotnických pracovníků a pacientů; 

• Systémy integrovaného datového rozhraní - Kmenové zdravotnické registry, služby 

vytvářející důvěru, centrální služby eZ (služby výměnných sítí, systém správy souhlasů, 

portál eZ, katalog služeb eZ a služby webových a mobilních aplikací); 

• Stanovuje MZČR jako orgán státní správy v oblasti elektronizace zdravotnictví, které provádí 

koncepční, strategické a programové řízení elektronizace zdravotnictví, přiděluje mu klíčové 

kompetence i prostřednictvím ustanovení Národního centra elektronického zdravotnictví. 

Velkým nedostatkem návrhu zákona je zejména termín účinnosti pro povinnost poskytovatelů 

zdravotních služeb (a poskytovatele sociálních služeb poskytující zdravotní služby podle zákona 

o zdravotních službách bez oprávnění) dodržovat standardy elektronického zdravotnictví vydané 

MZČR. Tento je stanoven až na rok 2031. V praxi takto dlouhá legisvakanční lhůta může způsobit 
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omezené naplnění cílů NSEZ, neboť MZČR nebude schopno v horizontu deseti let prosadit 

standardizaci jako jednu z hlavních podmínek efektivního rozvoje eZ. Zároveň může na nátlak 

klíčových aktérů docházet k postupnému prodlužování účinnosti zákona, což lze dle řízených 

rozhovorů předpokládat.  

Zajištění základní infrastruktury v podobě IDRR je dle rozhovorů významně ohroženo 

problematickým zadáním veřejné zakázky na zajištění IDRR. Postup Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky (dále také „ÚZIS“) jako zadavatele byl dle rozhovorů napaden oprávněným subjektem 

u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a existuje možnost, že veřejná zakázka bude muset být 

zrušena. Takový stav by výrazně negativně ovlivnil další rozvoj elektronizace zdravotnictví v České 

republice.  

MZČR v současnosti aktivizuje své kapacity s cílem získat dostatek finančních prostředků ze zdrojů 

EU. S ohledem na omezené kapacity a kompetence však příprava na získání a využití finančních 

prostředků nemusí být dostatečná.  

3.3 Doporučení 

Během evaluace byla zpracována následující doporučení (další doporučení jsou uvedena v průběžné 

zprávě). 

• Zvýšení kapacity a kompetencí ITEZ, respektive posílení jeho kapacity externím subjektem; 

• Zlepšit komunikaci a práci s klíčovými aktéry; 

• Zajištění dostatečných externích zdrojů financí; 

• Větší zaměření na oblast strategického řízení. 

3.3.1 Zvýšení kapacity a kompetencí ITEZ, respektive posílení jeho kapacity externím 
subjektem 

Je naprosto nezbytné navýšit stávající administrativní kapacity odpovídajícími lidskými zdroji 

a zajistit odpovídající kompetence pracovníků Národního centra elektronického zdravotnictví. Jedná 

se v obecné rovině o schopnost řídit programy a projekty v souladu s příslušnými pravidly a předpisy 

ČR a EU, dále o schopnost spolufinancovat projekty z veřejných zdrojů a o schopnost připravit 

s dostatečným předstihem kvalitní projekty, jež čekají na realizaci se zajištěním financování. 

Stávající kapacity zcela nevyhovují významu svěřené agendy a také finančním prostředkům, které 

mohou být pro tuto agendu získány z evropských dotačních titulů. Aktuální pandemie Covid-19 

ukázala význam eZ a otevřela unikátní okno příležitosti, které by mohlo nastartovat spolupráci 

klíčových aktérů. Podpoření příležitosti však vyžaduje dostatečnou kapacitu a kompetence na straně 

MZČR.  

Omezení daná povahou veřejné správy a zejména možností odměňování vysoce odborných 

a náročných odborností znemožňují MZČR získat potřebné experty v oblasti IT, legislativy, 

projektového managementu, komunikace atd.  

MZČR tak vytvořilo návrh konceptu externího subjektu, viz následující schéma. Potřebný bude nový 

model řízení digitalizace pod vedením Národní rady elektronického zdravotnictví (který zajistí 

dostatečné zapojení klíčových aktérů při tvorbě strategických rozhodnutí), ve které ministerstvo 

zastává vedoucí roli. Projekt na podporu strukturálních reforem řízený Evropskou komisí realizovaný 

na Ministerstvu zdravotnictví počítá s vytvořením autonomního Národního centra elektronického 

zdravotnictví, organizací řízenou Národní radou a plnící úkoly vyplývající z priorit ministerstva 

a stakeholderů Národní rady. Evaluátor považuje navržený model za vhodný a doporučuje 

ho k implementaci. S ohledem na potřebu urychlení elektronizace je vhodné zvolit řešení, které bude 

rychle proveditelné v čase a umožní získat potřebné experty (mimo rámec veřejné správy 

s limitovanými možnostmi odměňování).  
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Obrázek 3 Struktura zapojení externího subjektu 

 

3.3.2 Zlepšit komunikaci a práci s klíčovými aktéry 

Nad rámec standardních komunikačních aktivit, které by měly být zaštítěny zpracovanou detailní 

komunikační strategií a ročními plány, by se mělo MZČR zaměřit na práci s klíčovými aktéry. Díky 

jejich vysokému počtu a celé řadě značně heterogenních postojů je nezbytné tvořit koalice aktérů, 

které zvýší pravděpodobnost naplnění stanovených cílů, a to i případě změny politické garnitury 

(volby do poslanecké sněmovny proběhnou již v říjnu 2021).   

3.3.3 Zajištění dostatečných externích zdrojů financí  

Hlavním cílem MZČR a potažmo i vlády by mělo být získat maximum prostředků na rozvoj 

elektronizace zdravotnictví z externích zdrojů, zejména pak zdrojů EU. Aktuální situace nabízí řadu 

příležitostí, je však třeba se na ně řádně připravit. Klíčové oblasti, na něž je třeba se připravit, jsou: 

• získání potřebných finančních zdrojů;  

• zajistit dostatečnou absorpční kapacitu;  

• získání odpovídajících kompetencí; 

• nastavení mechanismu rozdělování prostředků tak, aby MZČR mohlo aktivně ovlivňovat 
rozdělování peněz s ohledem na cíle NSEZ; 

• stanovení konkrétních parametrů pro výběr podpořených aktivit a stanovení minimálních 

podmínek pro získání dotace/podpory; 

• vytvoření zásobníku projektů na úrovni MZČR, tedy připravit v dostatečném předstihu 

kvalitní projekty, jež čekají na realizaci;  

• zajištění synergií a komplementarit jednotlivých dotačních výzev; 

• vytvoření monitorovacího nástroje, který bude posuzovat využívání dotačních titulů. 
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MZČR i s ohledem na skutečnost, že není řídící orgán či zprostředkující subjekt ESIF, nemá 

dle evaluátora dostatek kompetencí s dotačním managementem a je tak ke zvážení využití externích 

kapacit, i s ohledem na aktuální vytížení spojené s řešením epidemie.  

3.3.4 Větší zaměření na oblast strategického řízení 

V průběhu realizace hodnoceného Projektu a návazných aktivit spojených s implementací NSEZ 

se projevila suboptimální práce s analýzou veřejných politik a tvorbou koncepčních dokumentů. 

Velmi dobrá kompetence v oblasti elektronizace není vždy doplněna o vhodné využití nástrojů 

veřejné politiky a může tak docházet ke stavu, kdy věcně dobře zpracované dokumenty nejsou 

vhodně zpracovány pro potřeby komunikace dokumentů politikům, či laické veřejnosti.  

MZČR by mělo zvýšit zaměření se na tvorbu koncepčních dokumentů v souladu s dobrou praxí. 

Strategické dokumenty a na ně navazující podklady by měly být zpracovány v podobě, která umožní 

jejich uživatelům: 

• pochopit přínosy navrhovaných veřejných politik a ukázat atribuci navržených opatření 

k dosažení těchto cílů; 

• jasně definovat základní podmínky pro dosažení stanovených cílů a identifikovat jasná 
a průkazná rizika spojená se zpožděním, či omezením naplnění takových podmínek; 

• jasně označit a ideálně kvantifikovat dopady na jednotlivé aktéry; 

• navázat potřebné aktivity na dostupné zdroje. 

Zástupci MZČR by měli získat potřebné kompetence v oblasti tvorby veřejných politik, případně tuto 

kompetenci zajistit z externích zdrojů. 
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 Metodologie zpracování 
Závěrečné evaluační zprávy 

– přístup k evaluaci 
Evaluace byla zpracována v souladu s předmětem plnění uvedeném ve Smlouvě. Dílčí úpravy postupu 

evaluace vycházejí z úvodního setkání se Zadavatelem a dále z aktuálního vývoje pandemie Covid-

19, a tím i ovlivněné dostupnosti a možnosti spolupráce identifikovaných respondentů. 

Elektronizace zdravotnictví je v České republice koordinována a prosazována především 

prostřednictvím implementace NSEZ, jejímž gestorem je MZČR. Tato veřejná politika je vysoce 

komplexní, k čemu přispívá rozsáhlý počet značně heterogenních aktérů (zainteresovaných stran), 

ale i technická náročnost a poměrně rigidní přístup řady aktérů k dané problematice. Dalším 

významným koncepčním materiálem s meziresortním přesahem, který udává směr rozvoje péče 

o zdraví občanů České republiky je Strategický rámec Zdraví 2030 a jeho prováděcí dokument 

implementační plán specifického cíle 2.3 Digitalizace zdravotnictví. Dalším strategickým dokumentem 

je vládní Program Digitální Česko a Národní plán obnovy prostřednictvím Digitální transformace. 

V rámci realizovaného hodnoceného Projektu vznikla řada výstupů, které však doposud nebyly 

dostatečně využity pro potřebu rozvoje eZ v praxi a hodnocení již realizovaných efektů 

tak je omezené.  

4.1 Obecný přístup Dodavatele k řešení evaluace 

Přístup Dodavatele vychází z předmětu veřejné zakázky a smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem. 

Přístup byl upraven na základě úvodního setkání se Zadavatelem a úvodní analýzy dostupných 

podkladů. Hodnocený Projekt byl s ohledem na dobrou praxi rozdělen do tří základních etap, 

viz Obrázek 4, který popisuje klíčové postupy Dodavatele k dosažení stanovených cílů. Jednotlivé 

etapy jsou pak v detailu popsány v následujících podkapitolách. 

Obrázek 4 Etapy evaluace 
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V úvodní fázi bylo realizováno setkání se zástupci Zadavatele, během něhož byly diskutovány potřeby 

a očekávání Zadavatele. Ze strany Zadavatele byly předány základní dokumenty k hodnocenému 

Projektu prostřednictvím zabezpečeného úložiště. 

Na základě informací od Zadavatele a úvodní analýzy poskytnutých podkladů došlo k úpravě 

operacionalizace jednotlivých evaluačních otázek (operacionalizací se rozumí rozpracování 

evaluačních otázek do konkrétních aktivit, včetně identifikace zdrojů informací a způsobu jejich 

sběru). Dále došlo k vytvoření úvodní analýzy zainteresovaných stran, která slouží zejména 

pro identifikaci potřebných respondentů pro rozhovory, fokusní skupiny atd. Operacionalizace rovněž 

obsahuje úpravy, které byly způsobené aktuálním vývojem pandemie Covid-19.  

4.2 Popis řešení a přehled klíčových zdrojů pro zpracování evaluace  

Evaluace byla zpracována zejména na základě metody desk research a řízených rozhovorů. 

Hlavní datové zdroje použité pro desk research byly: 

• podkladové materiály hodnoceného Projektu (žádost, administrace implementace); 

• podklady k NSEZ a výstupy; 

• výstupy hodnoceného Projektu, viz tabulka č. 3; 

• doporučení projektů SRSS; 

• databáze strategií ČR (https://www.databaze-strategie.cz/).  

Řízené rozhovory proběhly s respondenty uvedenými v následující tabulce. S ohledem na skutečnost, 

že informovanost jednotlivých respondentů o elektronizaci zdravotnictví byla značně rozdílná, nebylo 

možné využít strukturovaných rozhovorů a bylo přistoupeno k volným rozhovorům, aby bylo možné 

rozhovor efektivně vést1. Výčet rozhovorů vychází ze zpracované analýzy zainteresovaných subjektů, 

viz kapitolu 8. 

Rozhovory proběhly v rámci průběžné zprávy s následujícími respondenty / zástupci společností. 

Tabulka 2 Přehled rozhovorů 

Organizace  Zástupce  

MZČR – opakované rozhovory  
  

  
  
  
  

Martin Zeman, ředitel odboru ITEZ 

Jiří Borej, hlavní architekt elektronického 
zdravotnictví 

Jana Süčová, projektová manažerka 

Václav Tůma, specialista veřejných zakázek 

Lucie Krausová, ředitelka odboru legislativního 

Adam Vojtěch, ministr 

ÚZIS Martina Hábová, projektová manažerka 

Kraj Vysočina  Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Miroslava Šašmová, projektová manažerka 

Dodavatelé klíčových aktivit 
EY  
Delta Advisory 
Společnost pro eHealth databáze 

IKEM Petr Raška, ředitel odboru IT 

 
1 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. 
Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 
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Organizace  Zástupce  

EUC 
Václav Vachta, generální ředitel 
Daniel Soukup, manažer virtuální kliniky 

Česká stomatologická komora  Roman Šmucler, prezident  

IHE 
Jan Hůlek, prezident 
Jan Petřík, člen 

HL7 Libor Seidl, prezident   

Česká lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně 

Štěpán Svačina, předseda 

Vojenská zdravotní pojišťovna  
Markéta Benešová, ředitelka odboru zdravotní 
péče 

Všeobecná zdravotní pojišťovna  
David Šmehlík, náměstek 
Tomáš Knížek, náměstek 

Praktický lékař (vlastní praxe, 
Středočeský kraj)  

2x rozhovor 

Zástupci lékařů 

Lékař (kardiolog, fakultní nemocnice v Praze) 

Lékař (endokrinolog, krajská nemocnice 
Středočeského kraje) 

Lékař (Onkolog, fakultní nemocnice v Praze) 

3x praktický lékař (samostatná ordinace, Praha, 
Středočeský kraj) 

Lékař ARO (Praha) 

3x psychiatr (Kosmonosy, Praha, Klecany) 

Společnost zaměřená na analýzu dat 

ve zdravotnictví  

TME solutions, CEO 
IQVIA, Tomáš Khorel, manažer analytického 
oddělení 

Zlínský kraj  Jiří Čunek, hejtman 

Farmaceutický průmysl, AstraZeneca Jana Špačková, manažer 

Institut pro podporu elektronizace 
zdravotnictví 

Martin Wagner, statutární ředitel 

Deloitte  Interní expertní panel  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  Jáchym Růžička, kabinet ministra 

  

4.3 Omezení evaluace 

Hlavním omezením evaluace byly následující okolnosti: 

• Epidemie onemocnění Covid-19 (řada respondentů zrušila plánovaný rozhovor z důvodu 

onemocnění Covid-19, například zástupci ÚZIS). 

• Omezené kapacity a ochota na straně respondentů (rozhovor například odmítli zástupci 

tiskového odboru MZČR, zástupci Ministerstva vnitra, či společnosti Stapro). Informace byly 

doplněny v rámci dalších realizovaných rozhovorů.  

• Nezrealizování rozhovoru s vedoucími pracovníky ÚZIS. Byly provedeny opakované snahy 

(včetně formálního oslovení datovou schránkou), avšak bez ochoty ÚZIS schůzku zrealizovat. 

• Omezené znalosti respondentů v oblasti výstupů a přínosů hodnoceného Projektu, zejména 

u respondentů mimo MZČR. 
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 Zodpovězení evaluačních 

otázek 
Níže v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny odpovědi na jednotlivé evaluační otázky. S ohledem 

na překryv jednotlivých otázek je eliminováno duplicitní uvádění informací a odpověď se v tomto 

případě odkazuje na již poskytnuté informace v jiné evaluační otázce.  

5.1 EO1: Byly dosaženy očekávané přínosy a dopady hodnoceného Projektu? 

Zpracovatel žádosti hodnoceného Projektu a jejích podkladů stanovil efekty hodnoceného Projektu 

zejména na úrovni výsledků, respektive výstupů. Dopady byly identifikovány pouze omezeně a spíše 

implicitně. Lze předpokládat, že cíle hodnoceného Projektu jsou navázány na celkové cíle NSEZ 

v podobě zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti zdravotní péče v České republice.  

Hlavním cílem (a tedy i dopadem) hodnoceného Projektu uvedeném v projektové žádosti 

je vytvoření optimálního prostředí a nástrojů k řádné implementaci NSeZ včetně nastavení 

strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví v České 

republice (na národní úrovni a v kontextu úrovně EU) do 31. ledna 2020. 

V rámci projektové žádosti jsou za klíčové přínosy označeny následující oblasti: 

• Východisko pro strategické řízení a rozvoj implementace NSeZ. 

• Vytvoření rezortních metodik pro implementaci architektonických modelů rozvoje 

elektronizace postavené na principu EA a metodiky dle eGOV. 

• Nastavení a rozvíjení procesů dosahování kvality a jejího řízení a za tímto účelem 

využívání nástrojů např. na rozvoj metodických a analytických dokumentů. 

Výše uvedené přínosy/cíle (na úrovni výstupů až výsledků pak v rámci celkových efektů/dopadů 

hodnoceného Projektu popisuje zpracovaná teorie změny hodnoceného Projektu. S ohledem 

na skutečnost, že cíle (přínosy/dopady) nebyly stanoveny dostatečně specificky, je jejich 

vyhodnocení proveditelné pouze v omezené míře. Klíčové přínosy byly definovány více specificky, 

stále však nejsou dostatečně konkrétní (SMART), aby bylo možné jasně vyhodnotit jejich naplnění. 
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Obrázek 5 Logický model 
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Hodnocení je s ohledem na nedostatečně specifikované efekty v projektové žádosti založeno 

na posouzení naplnění klíčových předpokladů mezi aktivitami/výstupy a předpokládanými efekty 

(výsledky) z výše uvedeného logického modelu, a to po jednotlivých klíčových efektech.  

Níže uvedená dílčí schémata teorie změny jsou podrobena analýze naplnění základních předpokladů 

pro dosažení cíle Efektivně implementované NSEZ. 

 

V rámci hodnoceného Projektu byly vytvořeny základní stavební kameny pro vznik a používání 

jednotného metodického prostředí a zajištění koordinovaného řízení implementace. V době realizace 

hodnoceného Projektu však nebyly zcela naplněny klíčové předpoklady, které by vedly k dosažení 

efektivní implementace NSEZ (efektivní implementací NSEZ je pro účely hodnocení míněna 

minimalizace výskytu implementačního selhání při implementaci NSEZ, a to zejména v oblasti selhání 

implementace politiky) a dále k zajištění koordinovaného rozvoje elektronického zdravotnictví.  

V rámci realizace hodnoceného Projektu nebyly vytvořené metodiky akceptovány/osvojeny všemi 

klíčovými aktéry v podobě, která by umožnila jejich úplné využití, a to zejména z následujících 

důvodů: 

• Nebylo na úrovni nejvyšších politických zástupců státu rozhodnuto o podobě vybraných 

opatření (současné návrhy jsou ve variantách, o kterých nebylo rozhodnuto). 

• Nedošlo k úplné shodě o způsobu rozdělení kompetencí (například mezi MZČR a ÚZIS). 

• Nebyla schválena příslušná úprava legislativy (návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví byl 

opakovaně upravován a stále dochází k jeho změnám), z níž pak musí příslušné metodické 

postupy vycházet. 

Výše popsané skutečnosti (nenaplnění vybraných předpokladů v plné míře) bylo způsobeno zejména 

složitostí tématu, nedostatečné prioritě (způsobené mimo jiné i epidemií Covid-19) a rozdílnými 

postoji klíčových aktérů. Další důvody jsou uvedeny v příloze č. 1 – Vlivy základních faktorů a jejich 

dopad na úspěšnost hodnoceného Projektu. 

 

Architektonický koncept rozvoje eZ byl vytvořen. Stejně jako v předchozím případě však tento model 

není ve vybraných oblastech zcela specifický. Vybrané varianty doposud nebyly rozhodnuty 

vrcholovým vedením státní správy. Vybrané výstupy hodnoceného Projektu jsou již používány, 

a to například pro nastavení IDRR, pro jehož realizaci již byla vypsána veřejná zakázka. Realizace 

plnění by vycházela ze zpracovaného konceptu rozvoje. Dle rozhovorů však byla zakázka napadena 

jedním z potenciálních uchazečů a plnění této zakázky je ohroženo. Tato informace nemohla 

být prodiskutována se zástupci zadavatele ÚZIS, neboť ten ani po několikerých urgencích neposkytl 

prostor pro rozhovor. 
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Důvody nedostatečné specifičnosti architektonického konceptu jsou obdobné jako v předchozím 

případě. 

 

V rámci hodnoceného Projektu byly vytvořeny výstupy, které byly použity pro tvorbu zákona 

o elektronizaci zdravotnictví. Jedná se především o definici nezbytných institucí, které musí být 

v rámci zákona formalizovány. Návrh zákona byl od své původní verze (věcný návrh) významně 

upraven, a to zredukován (například v oblasti osobních zdravotních záznamů). Tato skutečnost 

vyplývá zejména z velkého zásahu do práv a povinnosti zdravotnických pracovníků, respektive 

poskytovatelů zdravotních služeb, který může být pro řadu aktérů problematický, viz příloha č. 2 – 

Analýza aktérů v oblasti elektronického zdravotnictví.  

Aktuální podoba návrhu zákona předložena do vnějšího připomínkového řízení obsahuje stanovení 

klíčových kompetencí (například v oblasti standardizace, IDRR), i když závaznost pro dotčené 

subjekty je prodloužena až na 10 let. Aktuální podoba návrhu zákona je kompromisním řešením, 

které má dle rozhovorů vysokou pravděpodobnost na schválení, vnější připomínkové řízení však 

přineslo řadu připomínek a finální verze zákona nebyla v rámci evaluace zpracována.  

 

Jak je uvedeno výše, MZČR získá potřebné pravomoci pro prosazení standardizace a dalších institucí 

(interoperabilita, vedení registrů atd.) v rámci zákona o elektronizaci zdravotnictví, který nebyl 

doposud schválen, respektive dosud nebyly vypořádány připomínky z vnějšího připomínkového 

řízení. Dalším nástrojem, který umožní prosazení potřebných změn, může být úprava dotačních titulů 

v rámci fondů EU, Nástroje pro obnovu a odolnost (Recovery nad Resilience Facility - RRF, REACT-

EU a dalších zdrojů. MZČR v případě, že bude schopno ovlivňovat podobu (zejména podmínky 

způsobilosti výdajů a podporované aktivity) výzev, bude moci využít zpracované podklady 

z hodnoceného Projektu pro stanovení závazných postupů pro žadatele a tím dosáhnout potřebného 

stavu, například v oblasti interoperability tak, jak tomu bylo již v rámci programového období 2014-

2020, kdy MZČR zpracovalo Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání 

prostředků z výzvy č. 26 IROP . 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že byly vytvořeny základní výstupy pro naplnění cílů 

hodnoceného Projektu, respektive efektů/dopadů. Naplnění cílů je však závislé na řadě externích 

faktorů, které jsou mimo kompetence MZČR a bude je možné vyhodnotit až při delším časovém 

odstupu. Klíčovým faktorem naplnění cílů/dosažení efektů pak bude schválení zákona o elektronizaci 

zdravotnictví a podoba, v jaké zákon bude přijat. 
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5.2 EO2: Jsou dosažené výsledky hodnoceného Projektu relevantní z hlediska cílů 

hodnoceného Projektu? 

Jak již bylo řečeno, výše hodnocený Projekt byl v žádosti detailně popsán na úrovni výstupů. 

Výsledky/efekty a dopady byly definovány méně určitě. V době realizace evaluace nebyly ještě 

vybrané výstupy reálně dostatečně využity, aby mohl být posouzen jejich efekt. 

V rámci hodnoceného Projektu bylo dosaženo následujících výstupů (první sloupec), u nichž 

je předpokládáno dosažení efektů hodnoceného Projektu (druhý sloupec). 

Obrázek 6 Efekty aktivit a výstupů hodnoceného Projektu 

Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Plánované efekty aktivit a výstupů 

Analýza současného stavu a prostředí eZ (s ohledem 
na NSEZ) 

• Poznání aktuálního stavu. 

• Zhodnocení požadavků klíčových 
aktérů. 

• Vstupní podklady pro detailnější 
analýzy/modely atd. 

• Návrh potřebných legislativních 
úprav. 

 

Popis efektů/vliv jednotlivých opatření na cíle NSEZ 

Road-mapa realizace opatření s možností vyhodnocení 
kritické cesty 

Aktualizace požadavků významných aktérů a jejich 
prioritizace 

Obecný návrh EA pro definovaná opatření ve variantách 
a jejich hodnocení 

Vyhodnocení aktuálního stavu legislativy a potřebných 
úprav s ohledem na další rozvoj elektronizace 

Návrh a výběr principů správy systémů eZ z navržených 
variant  

Plán přechodu ze současného k budoucímu stavu eZ 

Aktualizace harmonogramu implementace NSEZ 

Metodika pro zavádění služeb eZ, včetně metodiky pro 
tvorbu nových služeb (návrh služby, propojení na další 
služby eGovernmentu, architektonické modely, napojení 
na IDRR) 

• Vytvoření nástrojů a podkladů 
pro koordinaci/řízení rozvoje eZ. 

• Popis prioritních opatření NSEZ 
z hlediska implementace ((i) 
resortních metodik rozvoje eZ, (ii) 
standardů a terminologií, (iii) 
rozpracování architektonických 
modelů a opatření). 

Aktualizovaná metodika EA MZČR, a to včetně vzorových 
modelů 

Aktualizace TO-BE modelů EA z roku 2016 

TO-BE modely rozvoje centrálně poskytovaných 
infrastrukturních služeb eZ s komponentou IDRR 

Model začlenění a napojení služeb IDRR na služby 
eGovernmentu 

Návrh kroků a milníků pro prioritní opatření 

Katalog standardů, klasifikačních a terminologických 
systémů v eZ uplatnitelných v ČR s vazbou na EU 

Návrh klasifikačních kritérií hodnocení standardů a 
terminologií 

Hodnocení standardů dle navržených kritérií 

Identifikace chybějících standardů a terminologií a návrh 
na zavedení těchto chybějících standardů 

Model architektury navržených standardů (popis vazeb 
mezi standardy a terminologiemi) 

Návrh metodiky správy standardů a klasifikačních 
terminologických systémů v ČR 
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Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Plánované efekty aktivit a výstupů 

Ověření udržitelnosti navržené metodiky správy 
standardů 

Doporučení pro výběr SW nástroje pro správu základní 
terminologie a datového slovníku eZ 

Harmonogram pro implementaci SW nástroje pro správu 
základní terminologie, včetně implementačního 
průvodce 

Návrh metodiky pro správu odborných slovníků s 
využitím ontologického inženýrství 

Návrh základního slovníku pro základní kategorie, aktéry, 
procesy a aktivity poskytování zdravotních služeb 
a udržování zdraví 

Ověření metodiky a základního slovníku 

Vytvoření příručky pro uživatele a realizátory systémů 
eHealth (eHealth European Interoperability Framework) 
v prostředí ČR 

Metody a standardy řízení kvality pro elektronizaci 
zdravotnictví na centrální úrovni 

• Vytvoření a zavedení komplexní 
metody a standardy řízení kvality 
specifické pro elektronizaci 
zdravotnictví na centrální úrovni. 

• Vytvoření komplexního 
centrálního souboru metod 
a standardů řízení kvality eZ. 

Vytvoření metodiky dalšího rozvoje elektronizace 
zdravotnictví, včetně návrhu použití procesních modelů 
při aplikaci na use cases 

Vytvoření metodiky rozvoje služeb interoperability – 
s využitím interoperabilních národních eHealth systémů 
včetně rozšíření přeshraničních služeb eHealth 

Přijetí a ověření metodiky pro tvorbu architektonických 
modelů 

Zpracování průběžných doporučení z projektu Joint 
Action Supporting the eHealth Network (JASeHN) 

Rozpracování návrhu legislativních změn 

Vytvoření evaluační metodiky pro řízení a rozvoj NSEZ 

Nastavit procesy pro monitoring a evaluace 

Vyhodnotit průběžné naplňování cílů NSEZ 

Vytvoření katalogu služeb eZ a postupů pro jeho 
aktualizaci, včetně zavedení aktuálních / budoucích 
služeb  

Pro přehlednost je níže uveden přehled všech výstupních dokumentů vzniklých v rámci hodnoceného 

Projektu seřazených po jednotlivých klíčových aktivitách. 

Tabulka 3 Přehled formalizovaných výstupů 

Klíčová 

aktivita  

Přehled výstupů  

KA2 Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví 

KA3 

Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví 

Metodika tvorby, správy a užití EA v resortu MZČR 

Katalog standardů a terminologií 

Klasifikační kritéria pro hodnocení standardů a terminologií 

Zhodnocení standardů dle navržených kritérií 

Katalog standardů a terminologií chybějících v oblasti EHR v ČR 

Model architektury národních standardů 
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Klíčová 

aktivita  

Přehled výstupů  

Analýza zahraničních vzorů (v rámci Metodiky správy standardů a klasifikačních 

a terminologických systémů elektronického zdravotnictví) 

Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci standardů a terminologií 
elektronického zdravotnictví 

Rešerše standardů a metodologií pro správu odborných slovníků 

Soubor metodik pro správu terminologie elektronického zdravotnictví 

Základní sémantický slovník 

Základní slovníky 

Rozšířený sémantický slovník NCeZ 

Slovník záměr ZEZ a ZEZ G 

Referenční příručka pro uživatele a realizátory systémů eHealth v prostředí českého 
zdravotnictví 

KA4 

Metody a standardy řízení kvality 

Metodika rozvoje služeb interoperability - s využitím interoperabilních národních 
eHealth systémů včetně rozšíření přeshraničních služeb eHealth 

Metodika řízení architektonické změny 

Metodika tvorby Business Case Ministerstva zdravotnictví ČR 

Průběžná doporučení z projektu Joint Action supporting the eHealth Network 
(JASeHN) 

Indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení výstupů a výsledků 
elektronického zdravotnictví 

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví 

Zpráva o vyhodnocení průběžného naplňování cílů Národní strategie elektronického 

zdravotnictví 

Katalog sdílených služeb elektronického zdravotnictví 

Plánované efekty zcela jistě přispívají k celkovým cílům hodnoceného Projektu a potažmo 

i k celkovým cílům NSEZ. Jednotlivé aktivity a výstupy naplňující plánované efekty jsou rovněž 

účelné/relevantní. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že aktivity a výstupy jsou relevantní cílům 

hodnoceného Projektu a jsou rovněž relevantní pro cíle NSEZ. Hodnocení konkrétních efektů 

či dopadů však bude možné až s výrazným odstupem, kdy jedním z klíčových determinantů uplatnění 

výstupů hodnoceného Projektu bude zejména podoba schváleného zákona o elektronizaci 

zdravotnictví a jeho doprovodné vyhlášky.  

5.3 EO3: Jak výstupy KA přispěly k naplnění cílů hodnoceného Projektu i ve vztahu 

k cílům NSEZ a k elektronizaci služeb? 

Všechny aktivity a výstupy realizované v rámci hodnoceného Projektu měly (kromě aktivit spojených 

s administrací a řízením Projektu) přímý vztah k plánovaným efektům/dopadům v rámci 

hodnoceného Projektu a potažmo i NSEZ, viz předcházející kapitola. 

Z hlediska potřeb elektronizace tak nejvíce důležité výstupy byly dle evaluátora ty, které byly 

zaměřeny na: 

• definování úlohy jednotlivých aktérů v elektronizaci zdravotnictví; 

• interoperabilitu, standardizaci atd.; 

• základní instituce rozvoje eZ (základní registry); 

• příprava nové legislativy; 

• vytvoření EA, zejména s ohledem na budované IDRR; 

• návrhy a prioritizace dalších kroků směřující ke koordinovanému řízení NSEZ. 

5.4 EO4: Do jaké míry zohlednily výstupy KA zkušenosti z podobných projektů v jiných 

evropských zemích? 

Zástupci MZČR, zejména Jiří Borej a Martin Zeman se pravidelně účastní mezinárodních jednání ať již 

na úrovni EU, tak v rámci mezinárodních organizací (IHE atd.). Na těchto platformách pravidelně 
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získávají zpětnou vazbu o průběhu elektronizace zdravotnictví v EU a dalších zemích. Pro účely 

získání větších kompetencí byl rovněž realizován projekt SRSS (Strengthening of the capacity 

of the Ministry of Health in the Czech Republic in its effort to set up a National eHealth Centre) 

zaměřený mimo jiné na využití dobré praxe ze zahraničí při koordinaci eZ. Dalším významným 

projektem, jehož výstupy byly využity, byl Joint Action Supporting the eHealth Network. 

Zástupci MZČR tak mají dostatečný přístup ke zkušenostem z podobných projektů. Uplatnitelnost 

dobré praxe / lessons learned je však omezena, zejména s ohledem na specifické podmínky Česka, 

mezi něž patří zejména následující oblasti: 

• způsob úhrady zdravotní péče; 

• stav elektronizace veřejné správy jako celku; 

• způsob organizace veřejné správy a aktuální rozdělení kompetencí; 

• existence specifického datového standardu DASTA, které je používán výhradně v Česku 

a na Slovensku, který mimo jiné vytváří bariéru vstupu zahraničním dodavatelům 

informačních systémů; 

• rozšíření využívání elektronické zdravotní dokumentace; 

• vendor lock in u řady informačních systémů používaných poskytovateli zdravotních služeb. 

Jedním z neopominutelných faktorů jsou rovněž vlivy pandemie Covid-19 a potřeba se těmto vlivům 

přizpůsobit, respektive adaptovat systémy elektronického zdravotnictví na obdobné stavy. 

V rámci výstupů je reflektována v dostatečné míře doporučovaná praxe stanovovaná na úrovni EU 

typu „eHealth Network Guidelines to the EU Member States and the European Commission 

on an interoperable eco-system for digital health and investment programmes for a new/updated 

generation of digital infrastructure in Europe“. 

5.5 EO5: Do jaké míry splnily realizované výstupy KA svůj účel? 

Naplnění účelu/cíle jednotlivých klíčových aktivit je zpracováno v následující tabulce  
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Tabulka 4 Naplnění cíle KA 

Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Plánované efekty aktivit a výstupů Míra naplnění účelu Zdůvodnění  

Analýza současného stavu a prostředí eZ (s 
ohledem na NSEZ). 

• Poznání aktuálního stavu. 

• Zhodnocení požadavků klíčových 
aktérů. 

• Vstupní podklady pro detailnější 
analýzy/modely atd. 

• Návrh potřebných legislativních 
úprav. 

 

Účel byl naplněn, 
efektů nebylo 
prozatím dosaženo 
s ohledem na externí 
faktory  

Potřebné analýzy a mapování 
bylo dodáno/vytvořeno. 

S ohledem na skutečnost, že 
nedošlo k rozhodnutí o výběru 
variant pro zajištění vybraných 
cílů NSEZ, nebylo možné 
v dostatečné míře / dostatečně 
detailně naplánovat jednotlivé 

aktivity a tomu přizpůsobit 

jednotlivé výstupy. 
S ohledem na nízký význam 
strategického řízení 
a omezenou schopnost 
a kapacitu NCEZ koordinovaně 
řídit, bylo strategické řízení 
zavedeno pouze dílčím 

způsobem. 
Standardy nebyly zavedeny 
(byl zpracován rozsáhlý 
podkladový materiál pro jejich 

výběr a adopci). 
Komunikace neprobíhala 

v dostatečném rozsahu 
a v dostatečné míře se všemi 
klíčovými aktéry.  

  

Popis efektů/vliv jednotlivých opatření na cíle NSEZ 

Road-mapa realizace opatření s možností 
vyhodnocení kritické cesty 

Aktualizace požadavků významných aktérů a jejich 
prioritizace 

Obecný návrh EA pro definovaná opatření ve 
variantách a jejich hodnocení 

Vyhodnocení aktuálního stavu legislativy 
a potřebných úprav s ohledem na další rozvoj 
elektronizace 

Návrh a výběr principů správy systémů eZ z 
navržených variant  

Plán přechodu ze současného k budoucímu stavu 
eZ 

Aktualizace harmonogramu implementace NSEZ 

Metodika pro zavádění služeb eZ, včetně metodiky 
pro tvorbu nových služeb (návrh služby, propojení 
na další služby eGovernmentu, architektonické 
modely, napojení na IDRR) 

• Vytvoření nástrojů a podkladů 
pro koordinaci/řízení rozvoje eZ. 

• Popis prioritních opatření NSEZ 
z hlediska implementace ((i) 
resortních metodik rozvoje eZ, (ii) 
standardů a terminologií, (iii) 
rozpracování architektonických 
modelů a opatření). 

Účel byl naplněn, 
efektů nebylo 
prozatím v plné míře 
dosaženo s ohledem 
na externí faktory 

Metodické dokumenty byly 
vytvořeny, ale doposud nebyly 
plně adoptovány. Byly 
vytvořeny jednotlivé modely, 
které však s ohledem 
na neexistenci klíčových 
rozhodnutí nemohly být 
zpracovány v dostatečném 
detailu.  

Aktualizovaná metodika EA MZČR, a to včetně 
vzorových modelů 

Aktualizace TO-BE modelů EA z roku 2016 

TO-BE modely rozvoje centrálně poskytovaných 
infrastrukturních služeb eZ s komponentou IDRR 
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Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Plánované efekty aktivit a výstupů Míra naplnění účelu Zdůvodnění  

Model začlenění a napojení služeb IDRR na služby 
eGovernmentu 

 

Návrh kroků a milníků pro prioritní opatření 

Katalog standardů, klasifikačních 
a terminologických systémů v eZ uplatnitelných v 
ČR s vazbou na EU 

Návrh klasifikačních kritérií hodnocení standardů 
a terminologií 

Hodnocení standardů dle navržených kritérií 

Identifikace chybějících standardů a terminologií 
a návrh na zavedení těchto chybějících standardů 

Model architektury navržených standardů (popis 
vazeb mezi standardy a terminologiemi) 

Návrh metodiky správy standardů a klasifikačních 
terminologických systémů v ČR 

Ověření udržitelnosti navržené metodiky správy 
standardů 

Doporučení pro výběr SW nástroje pro správu 
základní terminologie a datového slovníku 
elektronického zdravotnictví 

Harmonogram pro implementaci SW nástroje 
pro správu základní terminologie, včetně 
implementačního průvodce 

Návrh metodiky pro správu odborných slovníků 
s využitím ontologického inženýrství 

Návrh základního slovníku pro základní kategorie, 
aktéry, procesy a aktivity poskytování zdravotních 
služeb a udržování zdraví 

Ověření metodiky a základního slovníku 
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Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Plánované efekty aktivit a výstupů Míra naplnění účelu Zdůvodnění  

Vytvoření příručky pro uživatele a realizátory 
systémů eHealth (eHealth European 
Interoperability Framework) v prostředí ČR 

Metody a standardy řízení kvality pro elektronizaci 
zdravotnictví na centrální úrovni 

• Vytvoření a zavedení komplexní 
metody a standardy řízení kvality 
specifické pro elektronizaci 
zdravotnictví na centrální úrovni. 

• Vytvoření komplexního 
centrálního souboru metod 
a standardů řízení kvality eZ. 

Účel byl naplněn, 
efektů nebylo 
prozatím v plné míře 
dosaženo s ohledem 
na externí faktory 

Byly zpracovány návrhy 
postupů a popsány metody 
a standardy v takové míře 
detailu, která byla umožněna 
vybranými implementačními 
variantami.  
Návrh monitoringu 
a hodnocení byl vytvořen. 
Katalog služeb byl vytvořen.  

Vytvoření metodiky dalšího rozvoje elektronizace 
zdravotnictví, včetně návrhu použití procesních 
modelů při aplikaci na use cases 

Vytvoření metodiky rozvoje služeb interoperability 
– s využitím interoperabilních národních eHealth 
systémů včetně rozšíření přeshraničních služeb 
eHealth 

Přijetí a ověření metodiky pro tvorbu 
architektonických modelů 

Zpracování průběžných doporučení z projektu Joint 
Action Supporting the eHealth Network (JASeHN) 

Rozpracování návrhu legislativních změn 

Vytvoření evaluační metodiky pro řízení a rozvoj 
NSEZ 

Nastavit procesy pro monitoring a evaluace 

Vyhodnotit průběžné naplňování cílů NSEZ 

Vytvoření katalogu služeb eZ a postupů pro jeho 
aktualizaci, včetně zavedení aktuálních / budoucích 
služeb  
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5.6 EO6: Do jaké míry tyto výstupy přispívají k naplňování cílů hodnoceného Projektu? 

Tato otázka je částečně zodpovězena v první evaluační otázce. Následující schéma popisuje přispění jednotlivých aktivit/výstupů k naplnění cílů 

hodnoceného Projektu. 

Obrázek 7 Upravený logický model 
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Veškeré v modelu uvedené aktivity a výstupy jsou zcela nezbytné pro koordinovaný rozvoj eZ a jsou 

zcela nezbytné pro dosažení stanovených cílů. Jednotlivé výstupy tak bylo naprosto nezbytné 

vytvořit. S ohledem na skutečnost, že nebylo dosaženo klíčových předpokladů (jejichž naplnění 

nebylo součástí hodnoceného Projektu), zejména pak schválení potřebné legislativy, nebylo 

tak možné jednotlivé výstupy využít pro naplnění cíle v požadovaném rozsahu, kdy zejména 

závaznost vytvořených metodik, doporučení, modelů atd. není možné z pozice MZČR prosadit.  

5.7 EO7: Do jaké míry dosáhl hodnocený Projekt zamýšlených cílů i s ohledem na rozvoj 

NSEZ 2021+, a jakých? 

Jak již bylo uvedeno výše, hodnocený Projekt vytvořil základní předpoklady pro naplnění stanovených 

cílů. Nebyly však naplněny veškeré předpoklady, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo dosaženo 

stanovených cílů (viz EO1). Následující tabulka pak popisuje naplnění jednotlivých cílů hodnoceného 

Projektu. Cíle hodnoceného Projektu byly úzce navázány na cíle NSEZ, respektive cíle hodnoceného 

Projektu byly tvořeny s ohledem na cíle NSEZ. Následující schéma popisuje provázanost cílů 

hodnoceného Projektu s cíli NSEZ. Je třeba upozornit na zaměňování cílů a nástrojů jejich dosažení 

při tvorbě projektové žádosti a rovněž i v rámci NSEZ.  

Obrázek 8 Propojení cílů hodnoceného Projektu s NSEZ 

 

Propojení cílů hodnoceného Projektu a NSEZ je detailněji popsáno v průběžné zprávě.  

Následující tabulka pak popisuje naplnění jednotlivých cílů hodnoceného Projektu. 

Tabulka 5 Naplnění cílů hodnoceného Projektu 

Cíl hodnoceného Projektu NSEZ Popis míry naplnění  

Efektivně implementovaná NSEZ Byly vytvořeny klíčové koncepční materiály 

a analýzy, které umožňují gestorovi strategie 

implementovat strategii na základě evidence 

a zpracovaných návrhů řešení. Byly provedeny 

analýzy problémů a jejich variant řešení, které 
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Cíl hodnoceného Projektu NSEZ Popis míry naplnění  

měly sloužit vrcholným představitelům státu 

k výběru vhodné varianty.  

U vybraných oblastí nebylo v rámci 

hodnoceného Projektu na úrovni MZČR či Vlády 

rozhodnuto o výběru varianty opatření 

v oblasti elektronizace. Z tohoto důvodu nebylo 

možné jednotlivé analytické/návrhové 

materiály rozpracovat v dostatečném 

detailu/konkrétnosti a využít je pro řízení 

aktivit v rámci implementace NSEZ. 

V některých případech docházelo ke změnám 

vybraných variant, což snižovalo efektivitu 

řízení NSEZ. 

Zajištěný koordinovaný rozvoj eZ V rámci hodnoceného Projektu byly vytvořeny 

postupy, metodiky pro jednotlivé klíčové 

subjekty a byly stanoveny jejich povinnosti 

a odpovědnost. MZČR jako subjekt odpovědný 

za implementaci NSEZ a zároveň ústřední 

orgán státní správy odpovědný za zdravotnictví 

však nezískalo dostatek kompetencí 

k prosazení těchto stanovených povinností 

(zejména s ohledem na doposud neschválený 

zákon o elektronizaci zdravotnictví).  

Je hodnocena implementace NSEZ V rámci hodnoceného Projektu vznikla 

metodika pro monitorování a hodnocení 

elektronického zdravotnictví, včetně návrhu 

indikátorů a postupu hodnocení. Implementace 

je hodnocena, ač některé komponenty nejsou 

doposud realizovány, a tudíž nemohou být 

hodnoceny na úrovni výsledků a dopadů.  

Elektronizace zdravotnictví je efektivně 

navázána na eGovernment 

Po celou dobu realizace hodnoceného Projektu 

byly veškeré kroky koordinovány s útvarem 

hlavního architekta a v souladu s národními 

koncepcemi v oblasti eGovernmentu. 

Jednotlivé vzniklé modely jsou vytvořeny 

v souladu s architekturou eGovernmentu. 

MZČR efektivně řídí klíčové subjekty 

zapojené do elektronizace. 

MZČR nemá zákonem přidělenou kompetenci 

k řízení klíčových subjektů v rámci 

elektronizace. Tato kompetence je zanesena 

do návrhu zákona, s ohledem na legisvakanční 

lhůtu však tuto pravomoc v důležitých 

oblastech nebude moci 10 let formálně 

uplatnit.  

MZČR prosazuje a vymáhá stanovené 

závazné postupy 

Viz výše.  

Standardizace a interoperabilita umožňuje 

efektivní využívání výstupů eZ. 

MZČR připravilo základní vstupy pro zajištění 

standardizace a interoperability v rámci 

hodnoceného Projektu (základní analýzy 
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Cíl hodnoceného Projektu NSEZ Popis míry naplnění  

a návrh variant). V současnosti jsou 

realizovány další aktivity směřující k jasnému 

vymezení standardů a principů interoperability, 

které budou závazné pro poskytovatele 

zdravotních služeb.  

5.8 EO8: Do jaké míry byly zohledněny potřeby a požadavky na legislativu 

mezi aktuálním stavem a požadovaným vývojem legislativy (zda byl soulad mezi 

zajištěnou potřebou legislativní změny a mezi skutečným stavem změn v legislativě 

– platí obecně pro celý hodnocený Projekt a jeho výstupy)? 

Jedním z klíčových výstupů hodnoceného Projektu byly vstupní analýzy a návrhy podoby zákona 

o elektronizaci zdravotnictví, jehož schválení je základním předpokladem pro další koordinovaný 

a efektivní rozvoj elektronizace zdravotnictví v Česku. Samotné vytvoření a prosazení zákona nebylo 

součástí hodnoceného Projektu.  

Původní znění zákona (věcný návrh zákona) obsahoval potřebné změny legislativy s ohledem 

na naplnění cílů NSEZ (předložen 11. ledna 2019 do vnějšího připomínkového řízení a 1. dubna 2019 

Legislativní radě vlády). Tento návrh byl opakovaně upravován, stejně jako paragrafové znění 

zákona, a to z důvodu: 

• Nenaplnění formálních náležitostí předkládaní zákona (například nevhodně zpracovaná RIA). 

• Technicistní pojetí zákona (vysoká míra odborných oblastí a nedostatečné vymezení cílů) 

a omezená schopnost vysvětlit zásadní změny a jejich přínosy (viz připomínka Ministerstva 

vnitra: „Z předloženého věcného záměru zákona nelze dovodit, zda je cílem elektronizace 

zdravotnictví zlepšení kvality poskytované zdravotní péče, šetření vynakládaných nákladů, 

a tím pádem i zvýšení dostupnosti některých typů léčby apod., přičemž se domníváme, 

že tyto cíle by měly být základním argumentem odůvodňujícím jakoukoliv další elektronizaci 

zdravotnictví.“). 

• Značný počet připomínek, a to i díky nedostatečné komunikaci podoby zákona klíčovým 

aktérům (viz příklad připomínky zdravotní pojišťovny: „Musíme rovněž konstatovat, 

že základní filozofie předloženého Věcného záměru a jeho soulad s celkovým konceptem 

rozvoje systému nebyla Ministerstvem zdravotnictví předjednána s institucemi, o jejichž 

data, procesy a zodpovědnost se jedná, tedy i se zdravotními pojišťovnami.“). 

• Řada oblastí nebyla dostatečně konkrétní. 

Následná paragrafová znění a doprovodné podklady (zejména RIA) již reflektovaly připomínky 

z vnějších i vnitřních připomínkových řízení a zákon byl formálně i věcně postupně upravován tak, 

aby byly zjevné jeho cíle. Zároveň však docházelo k vyřazování zejména problematických témat tak, 

aby byla vyšší pravděpodobnost schválení zákona.  

Současná podoba návrhu zákona (v současnosti jsou vypořádávány připomínky z vnějšího 

připomínkového řízení2) obsahuje následující oblasti, které jsou významné pro implementaci NSEZ: 

• vytvoření kmenových registrů, které se po vzoru základních registrů eGovernmentu stanou 

zdrojem jednoznačných a v reálném čase dostupných a správných údajů pro identifikaci 

subjektů, 

• vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků, která zajistí a posílí právní 

a organizační jistoty a kontinuitu při práci s elektronickými písemnostmi a zdravotnickou 

dokumentaci v elektronické podobě, 

• zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví a vybudování 

Integrovaného datového rozhraní resortu zdravotnictví (dále jen „Integrované datové 

 
2 Aktuální podobu zákona nebylo možné zjistit z důvodu opakovaného odmítnutí schůzky ze strany ÚZIS, který 
je za přípravu zákona odpovědný.  
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rozhraní“) jako infrastruktury zajišťující bezpečné sdílení dat a zdravotnické dokumentace 

a vedení autorizované komunikace mezi subjekty zapojenými do elektronického 

zdravotnictví,  

• stanovení standardů a sjednocování využívaných nomenklatur napříč resortem zdravotnictví.  

Základním cílem zákona je dle důvodové zprávy ukotvení elektronického zdravotnictví jako organické 

součásti systému poskytování zdravotních služeb. 

Účinnost zákona je předběžně předpokládána   na 1. července 2021, respektive 1. července 2022, 

1. ledna 2023 a 1. července 2031. Nejzazší termín účinnosti je stanoven pro povinnost poskytovatelů 

zdravotních služeb (a poskytovatele sociálních služeb poskytující zdravotní služby podle zákona 

o zdravotních službách bez oprávnění) dodržovat standardy elektronického zdravotnictví vydané 

MZČR.  

V praxi takto dlouhá legisvakanční lhůta může způsobit omezené naplnění cílů NSEZ, neboť MZČR 

nebude schopno v horizontu deseti let prosadit standardizaci jako jednu z hlavních podmínek 

efektivního rozvoje eZ. Zároveň může na nátlak klíčových aktérů docházet k postupnému 

prodlužování účinnosti zákona, což lze dle řízených rozhovorů předpokládat.  

Aktuální návrh legislativy tak obsahuje základní předpoklady pro efektivní a koordinovaný rozvoj eZ. 

Zároveň však neposkytuje v horizontu 10 let MZČR možnost prosadit jeden ze základních 

předpokladů efektivního rozvoje eZ.  

5.9 EO9: Do jaké míry jsou výstupy KA hodnoceného Projektu využívány k naplňování 

cílů NSEZ vztahujících se k elektronizaci zdravotnictví? 

Využití aktivit/výstupů hodnoceného Projektu popisuje následující tabulka. 

Tabulka 6 Využití aktivit hodnoceného Projektu 

Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Způsob využití 

Analýza současného stavu a prostředí eZ (s ohledem na 
NSEZ) 

• Stanovení teorie změny/působení 
implementovaných aktivit v rámci 
elektronizace 

• Identifikace klíčových aktérů 
a jejich postojů 

• Poznání aktuálního stavu 

• Zhodnocení požadavků klíčových 
aktérů a jejich navázání na služby, 
které budou zajišťovány 
a kompetenční model při jejich 
zajištění 

• Vstupní podklady pro detailnější 
analýzy/modely atd. 

• Návrh potřebných legislativních 
úprav 

• Podklady pro vedení státu 
pro výběr vhodných variant 
naplnění cílů elektronizace 

 

Popis efektů/vliv jednotlivých opatření na cíle NSEZ 

Road-mapa realizace opatření s možností vyhodnocení 
kritické cesty 

Aktualizace požadavků významných aktérů a jejich 
prioritizace 

Obecný návrh EA pro definovaná opatření ve variantách 
a jejich hodnocení 

Vyhodnocení aktuálního stavu legislativy a potřebných 
úprav s ohledem na další rozvoj elektronizace 

Návrh a výběr principů správy systémů eZ z navržených 
variant  

Plán přechodu ze současného k budoucímu stavu eZ 

Aktualizace harmonogramu implementace NSEZ 

Metodika pro zavádění služeb eZ, včetně metodiky pro 
tvorbu nových služeb (návrh služby, propojení na další 
služby eGovernmentu, architektonické modely, napojení 
na IDRR) 

• Vytvoření nástrojů a podkladů 
pro koordinaci/řízení rozvoje – 
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Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Způsob využití 

Aktualizovaná metodika EA MZČR, a to včetně vzorových 
modelů 

jasně definované postupy 
klíčových aktérů eZ. 

• Popis prioritních opatření NSEZ 
z hlediska implementace ((i) 
resortních metodik rozvoje eZ, (ii) 
standardů a terminologií, (iii) 
rozpracování architektonických 
modelů a opatření)  

• Provázání elektronizace s dalšími 
službami eGovernmentu  

• Definice funkčních a technických 
požadavků IDRR 

• Návrh standardů pro všechny 
poskytovatele zdravotních služeb 

• Návrh znění legislativních změn 

• Návrh přístupu ke standardizaci 
a interoperabilitě 

• Plán pro implementaci 
jednotlivých kroků 
v implementaci NSEZ 

• Definice Use cases  

Aktualizace TO-BE modelů EA z roku 2016 

TO-BE modely rozvoje centrálně poskytovaných 
infrastrukturních služeb eZ s komponentou IDRR 

Model začlenění a napojení služeb IDRR na služby 
eGovernmentu 

Návrh kroků a milníků pro prioritní opatření 

Katalog standardů, klasifikačních a terminologických 
systémů v eZ uplatnitelných v ČR s vazbou na EU 

Návrh klasifikačních kritérií hodnocení standardů 
a terminologií 

Hodnocení standardů dle navržených kritérií 

Identifikace chybějících standardů a terminologií a návrh 
na zavedení těchto chybějících standardů 

Model architektury navržených standardů (popis vazeb 
mezi standardy a terminologiemi) 

Návrh metodiky správy standardů a klasifikačních 
terminologických systémů v ČR 

Ověření udržitelnosti navržené metodiky správy 
standardů 

Doporučení pro výběr SW nástroje pro správu základní 
terminologie a datového slovníku eZ 

Harmonogram pro implementaci SW nástroje pro správu 
základní terminologie, včetně implementačního 
průvodce 

Návrh metodiky pro správu odborných slovníků 
s využitím ontologického inženýrství 

Návrh základního slovníku pro základní kategorie, aktéry, 
procesy a aktivity poskytování zdravotních služeb 
a udržování zdraví 

Ověření metodiky a základního slovníku 

Vytvoření příručky pro uživatele a realizátory systémů 
eHealth (eHealth European Interoperability Framework) 
v prostředí ČR 

Metody a standardy řízení kvality pro elektronizaci 
zdravotnictví na centrální úrovni 

• Vytvoření a zavedení komplexní 
metody a standardy řízení kvality 
specifické pro elektronizaci 
zdravotnictví na centrální úrovni. 

• Vytvoření komplexního 
centrálního souboru metod 
a standardů řízení kvality eZ. 

• Vytvoření rámce pro monitoring 
a hodnocení  

• Návrh katalogu služeb a jeho 
postupné plnění  

Vytvoření metodiky dalšího rozvoje elektronizace 
zdravotnictví, včetně návrhu použití procesních modelů 
při aplikaci na use cases 

Vytvoření metodiky rozvoje služeb interoperability – 
s využitím interoperabilních národních eHealth systémů 
včetně rozšíření přeshraničních služeb eHealth 

Přijetí a ověření metodiky pro tvorbu architektonických 
modelů 

Zpracování průběžných doporučení z projektu Joint 
Action Supporting the eHealth Network (JASeHN) 

Rozpracování návrhu legislativních změn 

Vytvoření evaluační metodiky pro řízení a rozvoj NSEZ 
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Aktivity a výstupy hodnoceného Projektu  Způsob využití 

Nastavit procesy pro monitoring a evaluace 

Vyhodnotit průběžné naplňování cílů NSEZ 

Vytvoření katalogu služeb elektronického zdravotnictví 
a postupů pro jeho aktualizaci, včetně zavedení 
aktuálních / budoucích služeb  

Konkrétními příklady využití výstupů hodnoceného Projektu pak je například (i) návrh zákona 

o elektronizaci zdravotnictví, (ii) Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání 

prostředků z výzvy IROP číslo 26 či nastavení podmínek veřejné zakázky na dodání IDRR. Další 

výstupy pak budou použity postupně společně s rozvojem základní infrastruktury a schválením 

zákona. 

5.10 EO10: Do jaké míry bylo uskutečněno naplánování přechodu ze současného stavu eZ 

k cílům hodnoceného Projektu a cílům NSEZ? (zda navržený přechod ze současného 

stavu byl aplikovatelný, tzn., zda předem navržené kroky bylo možné uskutečnit 

a do jaké míry se shodovaly s realitou - platí obecně pro  hodnocený Projekt a jeho 

výstupy) 

Naplánování přechodu ze současného stavu k cílům NSEZ, respektive hodnoceného Projektu 

je součástí NSEZ a navázaných doprovodných podkladů, zejména akčního plánu k Národní strategii 

elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 v platném znění schválený 4. dubna 2017 MZČR 

a předložený 19. 4. 2017 vládě pro informaci pod čj. 379/17 a v případě hodnoceného Projektu 

pak Harmonogramu realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa eZ. 

Z níže uvedeného schématu původního harmonogramu realizace strategického cíle 4 vyplývá 

relevantnost jednotlivých aktivit, ale jejich významný posun v času, zejména pak u dodání základní 

infrastruktury v podobě IDRR. Dalším významným posunem je rovněž schválení zákona 

o elektronizaci zdravotnictví.   

V rámci plánu bylo rovněž předpokládáno, že vybraná rozhodnutí u výběru variant k přístupu 

zajištění jednotlivých cílů budou realizována rychleji, respektive, že budou realizována. Důvody 

pro zpoždění jsou uvedeny v příloze č. 1. Mezi další důvody, které nebylo možné předpokládat 

lze zařadit zejména epidemii onemocnění Covid-19, která do značné míry plně spotřebovala kapacity 

MZČR v roce 2020. 
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Schéma z roku 2018 zobrazuje předpokládaný harmonogram plnění cíle 4 NSEZ.  

Obrázek 9 Harmonogram plnění cíle 4 NSEZ 
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5.11 EO11: Jaké jsou dopady výstupů KA hodnoceného Projektu pro cílové skupiny a jsou 

doporučení aplikovatelná pro cílové skupiny? 

Cílovou skupinou jsou dle přílohy 8 žádosti Projektu MZČR, jeho zaměstnanci, organizační složky 

státu v rezortu a přímo řízené organizace MZČR a jejich zaměstnanci. Konkrétně se jedná 

o následující instituce: MZČR, KSRZIS (došlo k jeho zrušení), ÚZIS, SZÚ, Zdravotní ústav Ostrava, 

Zdravotní ústav Ústí nad Labem, Národní lékařská knihovna, Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO), SÚKL, IPVZ, Krajské hygienické stanice (14 KHS). 

Veškeří výše uvedení stakeholdeři získali možnost podílet se na přípravě klíčových podkladů 

pro rozvoj eZ, a to buď přímo, přímým zapojením se do tvorby těchto podkladů (zejména MZČR, 

ÚZIS, SZÚ, SÚKL a hygienické stanice) a dále nepřímo v podobě připomínkování podkladů a jejich 

využitím.  

Faktickou cílovou skupinou hodnoceného Projektu jsou pak zejména: 

• MZČR, Odbor ITEZ; 

• ÚZIS; 

• Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS) veřejnoprávního charakteru (zřizované MZČR, kraji 

a obcemi) a soukromoprávního charakteru – management PZS a management zřizovatele; 

• Primární péče – ambulantní specialisté, praktičtí lékaři, lékaři zaměstnaní v PZS;  

• Zdravotničtí pracovníci; 

• Pacienti; 

• Zdravotní pojišťovny; 

• Komerční poskytovatelé řešení v oblasti elektronizace zdravotnictví a poskytovatelé 

zdravotnických informačních systémů; 

• Politická sféra. 

Níže uvedená tabulka pak zobrazuje dosavadní přínosy pro cílové skupiny. Aktuální stav neumožňuje 

vyhodnotit efekty na úrovni dopadů, neboť tyto s ohledem na časový odstup ještě nebylo možné 

vyhodnotit.  

Tabulka 7 Dopady na cílové skupiny 

Cílová skupina  Aktuální a očekávatelný dopad   

MZČR, Odbor ITEZ 

a ÚZIS  

Potřebné podklady a evidence pro efektivní řízení NSEZ a tvorbu 

zásadních rozhodnutí. 

Poskytovatelé 

zdravotních služeb 

(PZS) veřejnoprávního 

charakteru (zřizované 

MZČR, kraji a obcemi) 

a soukromoprávního 

charakteru – 

management PZS 

a management 

zřizovatele 

Základní přehled o dalším vývoji elektronizace a potřebném 

zapojení poskytovatelů zdravotních služeb. Možnost specifikovat 

své požadavky.  

Primární péče – 

ambulantní specialisté, 

praktičtí lékaři, lékaři 

zaměstnaní v PZS 

Základní přehled o dalším vývoji elektronizace a potřebném 

zapojení poskytovatelů zdravotních služeb. Možnost specifikovat 

své požadavky. 



 

38 

 

Cílová skupina  Aktuální a očekávatelný dopad   

Zdravotničtí pracovníci 
Základní přehled o dalším vývoji elektronizace a potřebném 

zapojení zdravotníků. Možnost specifikovat své požadavky. 

Pacienti  
Základní přehled o dalším vývoji elektronizace a potřebném 

zapojení pacientů. Možnost specifikovat své požadavky. 

Zdravotní pojišťovny 

Základní přehled o dalším vývoji elektronizace a potřebném 

zapojení zdravotních pojišťoven. Možnost specifikovat své 

požadavky. 

Komerční poskytovatelé 

řešení v oblasti 

elektronizace 

zdravotnictví 

a poskytovatelé 

zdravotnických 

informačních systémů 

Základní přehled o dalším vývoji elektronizace a potřebném 

zapojení poskytovatelů řešení v oblasti elektronizace. Možnost 

specifikovat své požadavky. Možnost podílet se na řešení 

a realizovat tak výdělek.  

Politická sféra 
Potřebné podklady a evidence pro efektivní řízení NSEZ a tvorbu 

zásadních rozhodnutí. 

Doporučení a závazné postupy jsou plně aplikovatelné pro cílové skupiny, to ovšem neznamená, 

že jsou pro ně rovněž preferovanou variantou, viz Příloha č. 2.  

5.12 EO12: Jaké negativní dopady nastaly? 

V rámci hodnoceného Projektu lze identifikovat suboptimální spolupráci mezi MZČR a ÚZIS, 

a to z důvodu nestejného pohledu na rozdělení kompetencí a nastavení veřejné politiky v dílčích 

technických detailech. I přes tento rozpor však spolupráce nadále pokračuje. Vyšší míra kooperace 

by však přispěla minimálně k rychlejší realizaci vybraných aktivit.  

5.13 EO13: Jaký byl dopad aktivit hodnoceného Projektu pro rozvoj služeb elektronizace 

zdravotnictví? 

Jak je popsáno v předcházejících evaluačních otázkách nelze dopad v rámci evaluace na úrovni 

poskytovaných služeb (zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti zdravotních služeb) ještě hodnotit, 

neboť tyto služby (nad úroveň již existujících eRecept, eNeschopenka) ještě nebyly v dostatečné míře 

vytvořeny, respektive používány. Byly však vytvořeny klíčové předpoklady pro dosažení těchto 

dopadů. Přínosy hodnoceného Projektu a naplnění efektů je uvedeno v EO č. 5. 

5.14 EO14: Jaká jsou doporučení zpracovatele evaluace ve vztahu k formulaci struktury 

cílů a opatření pro budoucí NSEZ 2020+? 

Doporučení jsou uvedena v kapitole 6. 

5.15 EO15: Do jaké míry jsou výstupy hodnoceného Projektu a jednotlivých KA trvalé 

vzhledem k cílům hodnoceného Projektu? 

Jednotlivé výstupy hodnoceného Projektu jsou udržitelné z hlediska jejich obsahu a napojení 

na NSEZ. Jako vstupní analytický podklad jsou plně využitelné. S ohledem na skutečnost, že řada 

výstupů pracuje s rozdílnými variantami, budou výstupy použitelné i v případě změny volby varianty 

vedoucí k dosažení stanoveného cíle (zde je nižší specifičnost vybraných výstupů výhodou).  
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Níže uvedená tabulka pak zobrazuje udržitelnost klíčových výstupů ve střednědobém horizontu. 

Tabulka 8 Udržitelnost výstupů 

Výstup/aktivita Udržitelnost  

Analýza současného stavu a prostředí eZ (s 
ohledem na NSEZ). 

Plně udržitelný  

Popis efektů/vliv jednotlivých opatření na cíle 
NSEZ 

Částečně udržitelný s ohledem na vývoj stavu 
opatření  

Road-mapa realizace opatření s možností 
vyhodnocení kritické cesty 

Částečně udržitelný, došlo k významným 
změnám v oblasti legislativy a ke změně 
harmonogramu  

Aktualizace požadavků významných aktérů 
a jejich prioritizace 

Částečně udržitelný s ohledem na vývoj stavu 
zejména se změnami postojů a potřeb 
po epidemii Covid-19 

Obecný návrh EA pro definovaná opatření ve 
variantách a jejich hodnocení 

Plně udržitelný  

Vyhodnocení aktuálního stavu legislativy 
a potřebných úprav s ohledem na další rozvoj 
elektronizace 

NA 

Návrh a výběr principů správy systémů eZ z 
navržených variant  

Plně udržitelný 

Plán přechodu ze současného k budoucímu 
stavu eZ 

Částečně udržitelný s ohledem na vývoj 
legislativy 

Aktualizace harmonogramu implementace NSEZ Není udržitelný v rámci časového plánu 

Metodika pro zavádění služeb eZ, včetně 
metodiky pro tvorbu nových služeb (návrh 
služby, propojení na další služby 
eGovernmentu, architektonické modely, 
napojení na IDRR) 

Plně udržitelný  

Aktualizovaná metodika EA MZČR, a to včetně 
vzorových modelů 

Plně udržitelný 

Aktualizace TO-BE modelů EA z roku 2016 Plně udržitelný 

TO-BE modely rozvoje centrálně poskytovaných 
infrastrukturních služeb eZ s komponentou 
IDRR 

Plně udržitelný (v případě nerealizace veřejné 
zakázky dojde k omezení udržitelnosti) 

Model začlenění a napojení služeb IDRR 
na služby eGovernmentu 

Plně udržitelný 

Návrh kroků a milníků pro prioritní opatření Částečně udržitelný díky změně priorit 

Katalog standardů, klasifikačních 
a terminologických systémů v eZ uplatnitelných 
v ČR s vazbou na EU 

Plně udržitelný 

Návrh klasifikačních kritérií hodnocení 
standardů a terminologií 

Plně udržitelný 

Hodnocení standardů dle navržených kritérií Plně udržitelný 

Identifikace chybějících standardů 
a terminologií a návrh na zavedení těchto 
chybějících standardů 

Plně udržitelný 

Model architektury navržených standardů 
(popis vazeb mezi standardy a terminologiemi) 

Plně udržitelný 
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Návrh metodiky správy standardů 
a klasifikačních terminologických systémů v ČR 

Plně udržitelný 

Ověření udržitelnosti navržené metodiky správy 
standardů 

Plně udržitelný 

Doporučení pro výběr SW nástroje pro správu 
základní terminologie a datového slovníku eZ 

Plně udržitelný 

Harmonogram pro implementaci SW nástroje 
pro správu základní terminologie, včetně 
implementačního průvodce 

Částečně udržitelný, došlo k časovému posunu 
implementace  

Návrh metodiky pro správu odborných slovníků 
s využitím ontologického inženýrství 

Plně udržitelný 

Návrh základního slovníku pro základní 
kategorie, aktéry, procesy a aktivity poskytování 
zdravotních služeb a udržování zdraví 

Plně udržitelný 

Ověření metodiky a základního slovníku Plně udržitelný 

Vytvoření příručky pro uživatele a realizátory 
systémů eHealth (eHealth European 
Interoperability Framework) v prostředí ČR 

Plně udržitelný 

Metody a standardy řízení kvality 
pro elektronizaci zdravotnictví na centrální 
úrovni 

Plně udržitelný 

Vytvoření metodiky dalšího rozvoje 
elektronizace zdravotnictví, včetně návrhu 
použití procesních modelů při aplikaci na use 
cases 

Částečně udržitelný s ohledem na vývoj 
legislativy a změny priorit 

Vytvoření metodiky rozvoje služeb 
interoperability – s využitím interoperabilních 
národních eHealth systémů včetně rozšíření 
přeshraničních služeb eHealth 

Plně udržitelný 

Přijetí a ověření metodiky pro tvorbu 
architektonických modelů 

Plně udržitelný 

Zpracování průběžných doporučení z projektu 
Joint Action Supporting the eHealth Network 
(JASeHN) 

Plně udržitelný 

Rozpracování návrhu legislativních změn Částečně udržitelný 

Vytvoření evaluační metodiky pro řízení a rozvoj 
NSEZ 

Plně udržitelný 

Nastavení procesů pro monitoring a evaluace Plně udržitelný 

Vyhodnocení průběžné naplňování cílů NSEZ Plně udržitelný 

Vytvoření katalogu služeb eZ a postupů pro jeho 
aktualizaci, včetně zavedení aktuálních / 
budoucích služeb  

Plně udržitelný 
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 Doporučení pro další rozvoj 

elektronického zdravotnictví  
Níže uvedená doporučení vycházejí ze zjištění a závěrů, kterých bylo dosaženo v průběhu evaluace. 

Tato doporučení byla projednána v rámci řízených rozhovorů a desk research. Jsou uváděna hlavní 
doporučení, další doporučení jsou pak uvedena v průběžné zprávě. Jednotlivá doporučení jsou 
uvedena v následujících podkapitolách.  

6.1 Doporučení 1: Zvýšení kapacity a kompetencí ITEZ, respektive posílení jeho kapacity 

externím subjektem 

Pro zajištění dostatečné kvality a průchodnosti jednotlivých opatření v rámci implementace NSEZ 

a v případě navazujících projektů je nezbytné, aby byly významně navýšeny kapacity a kompetence 
Národního centra elektronického zdravotnictví.  

Pro zajištění dostatečné kompetence zejména v oblastech, které jsou vysoce ceněny na pracovním 
trhu (IT, projektové řízení) je nezbytné zajistit dostatečně výhodné podmínky, aby bylo možné pozice 

obsadit dostatečně kvalitními kandidáty. S ohledem na způsob odměňování ve veřejné správě je toto 
v podmínkách MZČR obtížně proveditelné. Možným řešením je vytvoření nezávislé entity mimo 
MZČR, které nebude svázáno způsobem odměňování ve veřejné správě (státní podnik, fond atd.). 
Kompetence/kapacity by měly být navýšeny u následujících specializací: 

• IT / EA; 

• Tvorba veřejných politik / příprava legislativy; 

• Procesní řízení; 

• Projektové řízení; 

• Marketing a komunikace. 

MZČR vytvořilo návrh konceptu externího subjektu, viz následující schéma. Potřebný bude nový 

model řízení digitalizace pod vedením Národní rady elektronického zdravotnictví, ve které 
ministerstvo zastává vedoucí roli. Projekt na podporu strukturálních reforem řízený Evropskou komisí 
realizovaný na Ministerstvu zdravotnictví podpoří model řízení, který vznikl na ministerstvu v rámci 
tohoto projektu a počítá s vytvořením autonomního Národního centra elektronického zdravotnictví, 

organizací řízenou Národní radou a plnící úkoly vyplývající z priorit ministerstva a stakeholderů 
Národní rady. Evaluátor považuje navržený model za vhodný a doporučuje ho k implementaci. 
S ohledem na potřebu urychlení elektronizace je vhodné zvolit řešení, které bude rychle proveditelné 
v čase a umožní získat potřebné experty (mimo rámec veřejné správy s limitovanými možnostmi 
odměňování).  
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Obrázek 10 Struktura externího subjektu 

 

 

Kompetence zároveň musí být jednoznačně vymezeny a MZČR musí mít plnou odpovědnost 
a pravomoci k dalšímu rozvoji eZ. V rámci nastavení struktury řízení je vhodné využít doporučení 
projektu na podporu strukturálních reforem řízený Evropskou komisí realizovaný na Ministerstvu 

zdravotnictví. 

6.2 Doporučení 2: Zlepšit komunikaci a práci s klíčovými aktéry 

Obecně je v rámci elektronizace zdravotnictví nezbytné významně posílit komunikační aktivity 
směřující ke zvýšení podpory zavádění elektronizace zdravotnictví v ČR, a to jak na úrovni laické, 
tak odborné veřejnosti. 

Díky vysokému počtu aktérů a celé řadě značně heterogenních postojů je nezbytné tvořit koalice 
aktérů, které zvýší pravděpodobnost naplnění stanovených cílů, a to i v případě změny politické 
garnitury (volby do poslanecké sněmovny proběhnou již v říjnu 2021).   

Lepší komunikace je potřebná jak z pohledu získání zpětné vazby, návrhů, připomínek 
k navrhovaným opatřením a legislativě, tak z pohledu zvýšení povědomí o možných přínosech 
elektronizace a zabránění vzniku dezinformací. Právě dezinformace a neoprávněné obavy zejména 
lékařů (viz příloha č. 2) jsou jednou ze zásadních brzd podpory elektronizace na národní úrovni.  

Musí být zpracována komunikační strategie s ročními konkrétními plány komunikačních aktivit, která 
bude vycházet z pochopení potřeb, motivací a preferencí typu komunikace jednotlivých aktérů. Tato 
komunikační strategie musí být zaměřena na podporu vzniku koalic aktérů. Klíčovými partnery 

by se pak měly stát zejména zdravotní pojišťovny.  

Jedním z hlavních cílů komunikační strategie by mělo být informování veřejnosti o potřebnosti 

elektronizace zdravotnictví. Zvýšený zájem občanů by pak měl vyvolat dostatečný tlak na politickou 
reprezentaci, aby zvýšila prioritu elektronizace. Vhodným nástrojem komunikace by mělo být 
ukazování již úspěšných dílčích projektů, které vedou například k záchraně životů, dosažení úspory 
a zvýšení kapacity. Takové projekty by mohly ukázat všem stakeholderům významnou příležitost 
elektronizace zdravotnictví a význam sdílení zdravotních záznamů. 



 

43 

 

6.3 Doporučení 3: Zajištění dostatečných externích zdrojů financí  

Období po roce 2020 přináší řadu příležitostí v oblasti získání externích zdrojů financí zejména 
z dotačních titulů využívajících zdroje EU. Dojde k formálnímu spuštění a navýšení víceletého 
finančního rámce navazujícího na ESIF období 2014-2020, zároveň budou dostupné prostředky 
uvolněné z programů administrovaných přímo EK (např. Nástroj pro obnovu a odolnost (Recovery 
nad Resilience Facility - „RRF“. Pro to, aby členské státy EU mohly využít finance z Nástroje, musí  

předložit a Evropská Komise a členské státy schválit Národní plány obnovy. MZCR se podílí na pilíři 
Digitální transformace za oblast eHealth. 

EHealth - elektronizace zdravotnictví je jedním z prioritních témat. Aby bylo možné tyto prostředky 
efektivně využít v maximální míře, je vhodné vytvořit strategii čerpání a využití dotačních prostředků 
určených na elektronizaci zdravotnictví a maximalizovat šanci na získání co největšího podílu 
prostředků.  

Doporučujeme tedy zpracovat sadu strategických/koncepčních materiálů zaměřených na následující 
oblasti: 

• získání potřebných zdrojů v maximálním rozsahu; 

• nastavení mechanismu rozdělování prostředků tak, aby MZČR mohlo aktivně ovlivňovat 
rozdělování peněz s ohledem na cíle NSEZ; 

• stanovení konkrétních parametrů pro výběr podpořených aktivit a stanovení minimálních 
podmínek pro získání dotace; 

• vytvoření zásobníku projektů na úrovni MZČR; 

• zajištění synergií a komplementarit jednotlivých dotačních výzev; 

• vytvoření monitorovacího nástroje, který bude posuzovat využívání dotačních titulů. 

Dle rozhovorů již k takové aktivitě dochází, není však dostupná dostatečná kapacita a znalost 
mechanismů rozdělování dotačních titulů na úrovni programů financovaných z prostředků EU. 
Z tohoto důvodu je vhodné zapojit externí kapacity v podobě společností s vysokou zkušeností 
s dotačními tituly EU.  

6.4 Doporučení 4: Větší zaměření na oblast strategického řízení 

MZČR by mělo zvýšit zaměření se na tvorbu koncepčních dokumentů v souladu s dobrou praxí. 

Strategické dokumenty a na ně navazující podklady by měly být zpracovány v podobě, která umožní 
jejich uživatelům: 

• pochopit přínosy navrhovaných veřejných politik a ukázat atribuci navržených opatření 
k dosažení těchto cílů; 

• jasně definovat základní podmínky pro dosažení stanovených cílů a identifikovat jasná 
a průkazná rizika spojená se zpožděním, či omezením naplnění takových podmínek; 

• jasně označit a ideálně kvantifikovat dopady na jednotlivé aktéry; 

• navázat potřebné aktivity na dostupné zdroje. 

V rámci tvorby podkladů je vhodné využít nástroje analýzy veřejné politiky a strategického řízení 
pro tvorbu lépe zacílených podkladů pro klíčové zástupce státu a dalších klíčových aktérů. 

Zástupci MZČR by měli získat potřebné kompetence v oblasti tvorby veřejných politik, případně tuto 
kompetenci zajistit z externích zdrojů. 

Nadále je potřeba aktualizovat NSEZ, metodiky a plán pro elektronizaci / digitalizaci zdravotnictví 
pod vedením Národní rady pro elektronické zdravotnictví. 

Zajistit kontinuální dohled nad implementací NSEZ a Akčního plánu, včetně koordinace ostatních 
zúčastněných stakeholderů. 

Zajistit vývoj a koordinaci standardů elektronického zdravotnictví včetně standardů interoperability 
(tj. Národního rámce interoperability eZ a standardů zabezpečení dat a zajištění jejich implementace 
ve spolupráci s národními a mezinárodními institucemi a organizacemi, které jsou odpovědné 

za vývoj standardů eHealth. 

Koordinovat přípravu změn právních předpisů a jejich implementaci v oblasti digitalizace 

zdravotnictví. 
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Zajistit kontinuální komunikaci a koordinaci se všemi zúčastněnými stranami a uživateli systémů 

a služeb eZ. 

Zajistit aktivní účast České republiky v orgánech mezinárodní spolupráce a spolupráce (zejména EU) 
a evropských a dalších mezinárodních programech, akcích a projektech souvisejících se všemi 
aspekty eZ jako pověřeného českého národního orgánu eZ. 

Pro naplnění cílů a klíčových požadavků elektronizace zdravotnictví je nezbytné vytvořit Národní 
centrum elektronického zdravotnictví, v souladu s doporučením SRSS, které bude vybaveno 
odpovídajícím finančním a personálním krytím, aby mohl být realizován plánovaný strategický 
a koncepční rozvoj. 
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 Příloha č. 1 - Vlivy 
základních faktorů a jejich 

dopad na úspěšnost 

hodnoceného Projektu 
Tabulka 9 Vliv faktorů na úspěšnost hodnoceného Projektu 

Faktor Popis stavu v hodnoceném Projektu Dopady 

Dostatečné 

kapacity 
projektového 
týmu 

V rámci hodnoceného Projektu byly 
zajištěny dostatečné kapacity 
pro zajištění jeho administrace. 
V rámci hodnoceného Projektu nebyly 
zajištěny dostatečné kapacity pro detailní 
řízení dodavatelů a využití výstupů 

hodnoceného Projektu v rámci naplňování 
cílů NSEZ, respektive rozvoje eZ. 
Další/podpůrné útvary s ohledem 
na omezenou kapacitu neposkytly 
přiměřenou spolupráci při realizaci 
hodnoceného Projektu (útvar odpovědný 

za VZ). 
 

Zpožďování přejímání 
podkladů od externích 
dodavatelů. 
Zpoždění administrace VZ. 
Pomalé využívání získaných 
výstupu z jednotlivých KA 

pro rozvoj elektronizace 
zdravotnictví. 
 

Dostatečné 
kompetence 
projektového 
týmu 

V rámci hodnoceného Projektu byly 
zajištěny dostatečné kompetence 
pro běžnou administraci hodnoceného 
Projektu (zprávy o realizaci, žádosti 

o platbu atd.). 
V rámci realizačního týmu, respektive 
ITEZ nejsou dostupné všechny potřebné 
kompetence pro realizaci hodnoceného 
Projektu, případně jsou tyto kompetence 
koncentrovány v pozici Ing. Zemana 
a Ing. Boreje. Jedná se například 

o kompetence v oblasti: 
• právní; 
• IT; 
• strategického a koncepčního 

řízení; 
• komunikace; 

• analýzy a tvorby veřejných 
politik. 
 

V rámci zadávání VZ nebyly dostupné 

dostatečné kompetence, a to ani 
v útvaru, který byl za zadávání VZ 
odpovědný. Zadávací dokumentace 

obsahovala řadu chyb, které by bylo 
možné při zajištění dostatečných kapacit 
odhalit/odstranit. 
 

Zpoždění přejímání výstupů 
od externích dodavatelů. 
Suboptimální kvalita výstupů 
z hlediska jejich uplatnitelnosti 

v praxi. 
Vznik nesrovnalostí 
v hodnoceném Projektu 
v důsledku kontroly 
poskytovatele dotace. 
Omezená využitelnost výstupů 

hodnoceného Projektu 
pro rozvoj elektronizace 
zdravotnictví. 
Omezená schopnost dodané 
výstupy hodnoceného Projektu 
použít pro konkrétní užití 
ve zdravotnictví. 

Nadbytečné aktivity spojené 
s přepracováním výstupů 
(např. opakovaná úprava 
návrhu zákona a RIA).  

Kvalitní externí 
dodavatel  

V rámci hodnoceného Projektu docházelo 

ke stavu, kdy externí dodavatel postupně 
získával dostatečné kompetence v oblasti 

Suboptimální kvalita výstupů 

a omezená využitelnost 
výstupů v praxi. 
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Faktor Popis stavu v hodnoceném Projektu Dopady 

eZ, a to spolupráci se zástupci MZČR. 
V některých případech ani po skončení 

projektu externí dodavatel nezískal 
dostatek znalostí a zkušeností, aby byl 
schopen reagovat na komplexitu tématu 
eZ. Jedná se o komplexní problém 
nedostatku odborníků v oblasti 
elektronizace zdravotnictví v Česku. 

Z řízených rozhovorů vyplynulo, že kvalita 
IT dodavatelů ve zdravotnictví je obecně 
nižší než například v telekomunikacích a 
bankovnictví.  
Kompetence dodavatelů v oblasti řízení 
VZ byly dostatečné. 
 

Nadbytečné zatížení 
pracovníků ITEZ z důvodu 

potřeby konzultací k realizaci 
VZ. 

Dobře nastavený 
a řízený 
projektový plán  

Projektový plán byl vytvořen obdobně 
jako jiné projektové plány v rámci výzvy 

25. 
Řízení hodnoceného Projektu bylo 
prováděno nedostatečně s ohledem 
na řízení/koordinaci aktivit, které zapojily 

více než jeden subjekt na MZČR. Přesuny 
aktivit mezi útvary způsobily významné 
prodlužování hodnoceného Projektu, 
a často i problematické využití výstupů 
jednotlivých aktivit.  
 

Prodloužení hodnoceného 
Projektu, časté 
přepracovávání podkladů 

a opakované zpracovávání 
podkladů k oblastem, které již 
měly být uzavřeny. 

Dostatečná 

politická podpora 
tématu  

Elektronizace zdravotnictví je dlouhodobě 
deklarována jako jeden z cílů MZČR. 
Programové prohlášení Vlády stanovuje: 
Připravíme zákon pro elektronizaci 
zdravotnictví a bezpečné sdílení dat 
mezi poskytovateli zdravotní péče3.  

I přes deklarovanou podporu však téma 
elektronizace zdravotnictví nemá, dle 

řízených rozhovorů, dostatečnou podporu 
politické reprezentace, a to na úrovni 
MZČR i Vlády jako celku.  
Příprava zákona o elektronizaci  
zdravotnictví nebyla podpořena politicky, 

důsledkem toho byla převedena na ÚZIS 
s úmyslem zajistit lobbistickou podporu. 
Často zmiňovaným důvodem je obava 
z odporu zdravotnických pracovníků 
k zavádění nástrojů, které pro ně mohou 
být potenciálně ohrožující.  

 

Nedostatečné kapacity 
a chybějící experti 
elektronizace.  
Nedostatečná veřejná debata 
o tématu. 

Nedostatečná implementace 
výstupů hodnoceného Projektu 

nenaplňující cíle NSEZ a 
negativní dopady 
na komplexitu zákona o 
elektronizaci zdravotnictví.  
Opakovaná změna 
odpovědnosti v rámci přípravy 

zákona o elektronizaci 
zdravotnictví. 

Vhodné 
komunikační 

aktivity 
hodnoceného 
Projektu 

Realizace hodnoceného Projektu je 
v souladu s požadavky poskytovatele 
dotace na publicitu. 
Komunikační aktivity vedoucí k seznámení 
širší odborné i laické veřejnosti s výstupy 

hodnoceného Projektu byly naprosto 
minimální. 
Komunikace s klíčovými aktéry byla 
nedostatečná s ohledem na dobrou 
praxi4. 

Nedostatečná veřejná debata 
tématu. 
Nedostatečná implementace 
NSEZ. 
Extenzivní připomínky 

k zákonu o elektronickém 
zdravotnictví.  
Omezená ochota klíčových 
aktérů podporovat navrhovaná 
řešení.  

 
3 https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-
165960/#Zdravotnictvi  
4 VESELÝ, Arnošt a NEKOLA, Martin. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 2008. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-75-5 
 

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zdravotnictvi
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Zdravotnictvi
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Faktor Popis stavu v hodnoceném Projektu Dopady 

Rozvoj nesystémových řešení 
v oblasti eZ. 

 

Jasné vymezení 

odpovědností 
a pravomocí  

V rámci návazných aktivit navazujících 
na výstupy hodnoceného Projektu 
nemohly být realizovány komplexní 
výstupy z důvodu nedostatečného pokrytí 

odpovědností za propagaci a legislativní 
podporu.  Nebyly jasně vymezeny 
pravomoci/odpovědnost mezi ITEZ 
a ÚZIS s ohledem na přípravu návrhu 
legislativy.  

Zpomalení implementace 
NSEZ. 
Zpomalení dodání klíčových 

výstupů NSEZ – zákona. 
Nesjednocená komunikace eZ 
navenek.  
 

Dobré řízení 
hodnoceného 

Projektu  

V rámci hodnoceného Projektu byla 

většina aktivit zajišťována externím 
dodavatelem. Hlavním úkolem MZČR bylo 
zajistit vysoutěžení externích dodavatelů 
a poskytnutí součinnosti k dosažení 

potřebné kvality výstupů. Řízení aktivit 
spojených s VŘ nebylo dostatečně 
proaktivní.  

 

Zpoždění vysoutěžení 

klíčových dodavatelů. 
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 Příloha č. 2: Analýza aktérů 
v oblasti elektronizace 

zdravotnictví 
Následující tabulka obsahuje základní přehled zainteresovaných stran, jejich postojů a zdrojů. 

Tabulka 10 Analýza stakeholderů 

Zainteresovaný 

subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

MZČR 

Odbor ITEZ 

ITEZ 

zabezpečuje 

působnost 

ministerstva v 

oblasti 

strategického 

a koncepčního 

rozvoje 

elektronizace 

/digitalizace 

zdravotnictví 

ITEZ. 

Programově a 

hospodárně 

koordinuje a 

podporuje rozvoj 

digitálního 

zdravotnictví, 

přípravu, údržbu, 

rozvoj a realizaci 

koncepcí 

digitalizace 

zdravotnictví, 

standardizace 

digitálního 

zdravotnictví, 

informační 

architektury 

digitalizace. 

Zabezpečuje 

působnost a 

pravomoci 

ministerstva v 

oblasti 

kybernetické 

bezpečnosti. 

ITEZ je nakloněno 

elektronizaci 

zdravotnictví v co 

nejširším rozsahu.  

ITEZ buduje 

lidské zdroje 

potřebné 

pro koordinaci 

elektronizace 

v ČR.  

Disponuje dílčími 

prostředky 

z národního 

rozpočtu a fondů 

EU pro tvorbu 

studií, guidelines, 

standardů atd. 

Pro období 2021-

2027 je zapojen 

do vyjednávání o 

získání zdrojů 

pro projekty 

v elektronizaci 

zdravotnictví.  

Lidské zdroje 

v ITEZ jsou 

zaměřeny 

na všechny 

oblasti eZ. 

ÚZIS ÚZIS je 

odpovědný 

za sběr 

a zpracování 

zdravot. 

informací 

a vedení 

národních 

zdravotních 

registrů. 

V rámci NSEZ 

S ohledem 

na omezené 

kapacity ITEZ 

a zájmy vedení 

ÚZIS je tento 

zapojen 

do implementace 

NSEZ a přípravy 

zákona. 

ÚZIS je nakloněn 

digitalizaci. 

Preferuje 

centralizaci služeb 

na MZČR, 

respektive ÚZIS.  

ÚZIS disponuje 

prostředky 

pro technické 

zajištění 

implementaci 

infrastruktury 

NSEZ (lidské 

i finanční zdroje). 

Zároveň 

disponuje zdroji 

pro analytické 
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Zainteresovaný 

subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

je částečně 

odpovědný 

za část 

technického 

řešení 

implementace 

eHealth v ČR. 

zpracování 

informací 

ze zdravotnictví. 

Poskytovatelé 

zdravotních 

služeb (PZS) 

veřejnoprávníh

o charakteru 

(zřizované 

MZČR, kraji 

a obcemi) 

a soukromoprá

vního 

charakteru – 

management 

PZS 

a management 

zřizovatele 

Nemocnice 

zajišťují 

poskytování 

zdravotních 

služeb 

v regionu 

či pro celé 

území ČR. 

PZS vytvářejí 

prostřednictvím 

lékařů zdravotní 

záznamy – jsou 

správci informací 

o pacientovi. 

Sdílejí informace 

o pacientech 

s ostatními PZS. 

Pořizují 

prostředky IT 

vybavení 

pro správu 

informací 

ve zdravotnictví. 

Poskytují péči 

na základě 

informací 

o pacientovi. 

Postoj PZS 

k elektronizaci má 

dvě úrovně: 

1)Formálně je 
elektronizace 

podporována 
s ohledem 
na zjevné benefity, 
které přináší 
(přenos 
potřebných 

informací, 
omezená 
administrativa, 
možnost 
extramurálního 
sledování pacienta 
atd.) 

 
2)V praxi je 
podpora 
elektronizace 

omezena s ohledem 
na obavu 
z možného využití 

centralizovaných 
informací 
pro potřeby 
controllingu. 
 

Větší PZS disponují 

týmem analytiků, 

kteří optimalizují 

vykazovanou péči 

deklarovanou 

jednotlivými lékaři. 

Vykazovaná péče 

se pouze v části 

shoduje s péčí 

skutečně 

poskytnutou. 

V případě 

centralizace 

informací by tyto 

aktivity mohly být 

rozpoznány. Řada 

nemocnic též 

nepostupuje 

PZS disponují 

zdroji zapisujících 

lékařů, zároveň 

disponují zdroji 

v oblasti správy 

IT systémů. 

V současnosti 

využívají 

pro rozvoj eZ 

prostředky 

z výzvy IROP č. 

26. 
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Zainteresovaný 

subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

v souladu 

s principy 3E 

(duplicitní 

vyšetření, 

nadbytečné 

laboratoře atd.). 

U 

soukromoprávních 

PZS je jako benefit 

vnímána i možnost 

zlepšeného 

monitoringu 

a reportingu 

poskytování péče 

prostřednictvím 

využití dat eZ.  

Primární péče – 

ambulantní 

specialisté, 

praktičtí lékaři, 

lékaři 

zaměstnaní 

v PZS, ostatní 

zdravotničtí 

pracovníci 

Poskytují 

zdravotní péči, 

jsou 

původcem 

informací 

ve zdravotnic-

tví. 

Zdravotničtí 

pracovníci 

vytvářejí, sdílí 

a využívají 

zdravotní 

dokumentaci. 

Jsou odpovědní 

za její obsah 

a dopady 

plynoucí z jejího 

suboptimálního 

vedení. 

Jednotliví lékaři 

mají vůči 

elektronizaci 

výhrady v oblasti, 

co vše se bude 

sdílet. V případě, 

že se budou sdílet 

data, která jsou 

určena ke sdílení 

(propouštěcí 

zprávy, žádanky, 

trvalé diagnózy, 

alergie, medikace 

atd.), vnímají 

elektronizaci jako 

nástroj, který jim 

může (v případě 

omezení 

administrativních 

nákladů) 

významně pomoci. 

Nejsou však 

ochotni sdílet i pole 

typu dekurz, 

epikríza atd. 

 

Lékaři disponují 

vlastní kapacitou 

a dále kapacitou 

dalších 

zdravotnických 

pracovníků 

(sestry), které 

případně 

zaměstnávají 

ve svých 

ordinacích. 

Pacienti  Pacienti 

užívají služeb 

ve zdravotnict

-ví a zároveň 

vykonávají 

sebepéči. 

V současnosti 

jsou pacienti 

hlavním 

nástrojem 

pro přenos 

informací 

ve zdravotnictví 

(vytištěné 

zprávy). Zároveň 

Postoj pacientů je 

heterogenní, závisí 

na řadě 

charakteristik (věk, 

vzdělání, zdravotní 

stav, děti atd.) 

Obecně jsou 

pozitiva sdílení 

Kapacity jsou 

omezeny na spíše 

pasivní využívání 

dostupných 

nástrojů, 

významným je 

voličský 

potenciál. 
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Zainteresovaný 

subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

jsou nositeli 

přehledu o celém 

zdravotním 

stavu, složeném 

od více PZS. 

zdravotní 

dokumentace 

vnímána (IZIP měl 

svého času přes 

2,5 mil. klientů). 

Zdravotní 

pojišťovny 

Hradí péči 

svých 

pojištěnců 

z veřejného 

pojištění.  

Zdravotní 

pojišťovny 

v rámci 

mantinelů 

úhradových 

vyhlášek 

a dalších 

závazných 

postupů 

rozhodují 

o alokaci 

prostředků 

na poskytování 

zdravotní péče, 

a to včetně 

inovativních 

přístupů, které 

lze zahrnout 

do elektronizace 

zdravotnictví 

(mhealth, big 

data, AI atd.). 

Zároveň některé 

pojišťovny 

budovaly nástroje 

pro sdílený 

zdravotní 

záznam, 

s ohledem 

na platný patent 

Společnosti 

pro eHealth 

databáze však 

tento vývoj 

musely 

pozastavit. 

Zdravotní 

pojišťovny 

podporují rozvoj 

elektronizace 

s ohledem 

na potenciál 

úspory nákladů. 

Předpoklad, 

že implementace 

NSEZ bude 

hrazena 

prostřednictvím 

zdravotních 

pojišťoven, však 

jejich motivaci 

mění, respektive 

jsou ochotny 

sdílená zdravotní 

záznam 

podporovat 

v případě, 

že celkový přínos 

přesáhne náklady. 

Vybrané pojišťovny 

chtějí být 

poskytovateli 

osobního 

zdravotního 

záznamu. Přístup 

ke konsolidovaným 

datům by 

pojišťovnám 

významně ulehčil 

fraud detection. 

Zdravotní 

pojišťovny 

disponují 

prostředky 

pro podporu 

elektronizace.  

Komerční 

poskytovatelé 

řešení v oblasti 

elektronizace 

zdravotnictví 

a poskytovatelé 

zdravotnických 

informačních 

systémů 

Poskytují 

služby 

elektronického 

zdravotnictví 

a informačních 

systémů v  

zdravotnictví  

Soukromé 

subjekty vyvíjí 

řešení, která 

umožní realizaci 

ehealth řešení. 

V současnosti 

jsou omezeni 

nedostatečnou 

legislativou 

při ověřováni 

Komerční 

poskytovatelé 

očekávají 

garantovanou 

úhradu státu 

za vybrané typy 

služeb a chtějí se 

tak stát jejími 

poskytovateli.  

Kapacity v oblasti 

vývoje 

a výzkumu 

značně přesahují 

veřejné subjekty 

– PZS 

a pojišťovny. 
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Zainteresovaný 

subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

business cases 

v praxi. 

Akademický 

sektor 

Vzdělává 

zdravotnické 

pracovníky 

a informatiky, 

zkoumá 

a vyvíjí nové 

možnosti 

v oblasti 

elektronizace. 

Vzdělává 

zdravotnické 

profesionály 

v oblastech 

využití moderních 

nástrojů ve 

zdravotnictví 

a formuje jejich 

názory a postoje. 

Vytváří specifické 

programy 

zaměřené 

na elektronizaci 

zdravotnictví 

a využívání dat. 

Vybrané fakulty 

rozvíjí vlastní 

programy 

zaměřující se 

na elektronizaci 

zdravotnictví 

a mají motivaci 

tuto dále 

podporovat, 

obzvlášť budou-li 

na ní participovat 

a získávat tak další 

prostředky.  

Výzkumné 

kapacity. 

Kapacity spojené 

s transferem 

know-how 

z jiných států. 

Granty a dotace. 

Politická sféra Politici 

rozhodují 

o směřování 

veřejné 

politiky 

a způsobu 

realizace 

elektronizace 

skrze zákon 

a jejich 

zastoupení ve 

veřejné 

správě 

Poslanecká 

sněmovna bude 

rozhodovat 

o podobě zákona 

o elektronizaci, 

a tím 

i o celkovém 

směřování 

politiky. Zástupci 

politiků ve 

veřejné správě 

pak budou 

v detailu 

ovlivňovat 

skutečnou 

implementaci 

eHealth v praxi.  

Postoje jsou 

v současnosti 

značně roztříštěné 

a nelze vysledovat 

paterny v přístupu 

jednotlivých stran. 

Významně se 

v oblasti angažují 

politici spíše 

na bázi osobního 

zájmu (zejména 

politici lékaři). 

Politici disponují 

zdroji v oblasti 

zajištění politické 

podpory 

jednotlivých 

opatření, a tím 

i zdrojů 

financování.      

Média Informovanost 

veřejnosti 

Média informují 

laickou 

i odbornou 

veřejnost 

o problematice 

a věnují se 

návrhům 

politických 

představitelů, jak 

situaci řešit. 

Média zajišťují 

přenos informací 

od 

politiků/úředníků 

k občanům. 

Média nemají 

vyhraněný názor 

na elektronizaci, 

společné je pouze 

poukazování na její 

potřebnost. 

S ohledem 

na složitost tématu 

přejímají názory 

odborníků. 

Epidemie Covid-19 

zvýšila zájem 

médií 

o elektronizaci 

zdravotnictví, 

zejména ve spojení 

Média mohou 

ovlivňovat 

postoje 

občanů/voličů, 

a tím nepřímo 

tlačit na realizaci 

opatření. Média 

mohou podpořit 

poptávku 

po službách 

eHealth. 
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Zainteresovaný 

subjekt 

Role  Kompetence Postoje Zdroje 

s nástroji pro boj 

s epidemií. 

Nadnárodní 

organizace  

Koordinace 

napříč státy, 

podpora 

využívání 

dobré praxe 

Evropská komise 

usiluje o vysokou 

míru 

interoperability 

v EU. 

WHO, OECD atd. 

přináší best 

practice v oblasti 

a hodnotí 

jednotlivé státy 

s ohledem 

na pokrok 

v eHealth. 

Mezinárodní 

společnosti 

zaměřené 

na standardizaci/ 

interoperabilitu 

(HL7, IHE atd.). 

Vytváří konkrétní 

sadu nástrojů 

a metodik. 

Postoje 

mezinárodních 

organizací směřují 

k vysoké míře 

interoperability 

a využívání 

osvědčených 

postupů, které 

zajistí vysokou 

míru 

propojitelnosti 

jednotlivých 

regionů. 

Guidelines, 

nezávislé 

hodnocení, 

sdílení best 

practice, závazné 

postupy 

NNO Podpora 

zájmu 

partikulárních 

skupin 

Vytváření tlaku 

na preferovaný 

způsob řešení 

eHealth. Podpora 

prostřednictvím 

guidelines 

a postupů. 

Postoje jsou 

značně 

diversifikovány 

a reprezentují 

postoje dvou 

hlavních skupin – 

pacientů 

a zdravotnických 

pracovníků. 

Významným 

hráčem jsou 

i organizace 

v oblasti sociální 

péče. 

Guidelines, 

nezávislé 

hodnocení, 

sdílení best 

practice, lobbing. 

Přehled aktérů a jejich postojů, kompetencí a zdrojů je uvedený výše v tabulce. Následující schémata 

zobrazují zjednodušený model vztahů aktérů a problému a jejich zájmů tak, jak je evaluační tým 

interpretoval z rozhovorů.  První obrázek zobrazuje klíčové motivace aktérů státní správy. Obrázek 

následující pak znázorňuje postoje dalších subjektů. Zelenou šipkou jsou označeny motivační prvky 

pro zavádění sdíleného zdravotního záznamu, červeně motivační prvky proti jeho zavedení. 
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Tabulka 11 Postoje klíčových aktérů VS 

 

Důležitým aspektem pro jednání jednotlivých aktérů ve státní správě je zejména rozsah informací, 

kterými disponují. Dostatečnou znalost problematiky mají pouze zaměstnanci Národního centra 

elektronického zdravotnictví a ÚZIS (informace vychází z řízených rozhovorů). Vedení MZČR 

a zástupci Vlády mají pouze částečné informace, které jsou často úmyslně tendenčně zkreslovány 

zástupci vybraných stakeholderů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupců vybraných 

lobbistických skupin. Samotné MZČR, respektive Národní centrum elektronického zdravotnictví 

ve velmi omezené míře komunikuje své záměry.  
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Tabulka 12 Postoje aktérů - ostatní 

 

Ostatní stakeholdeři mají rovněž velmi omezené informace o elektronizaci zdravotnictví a záměrech 

MZČR v rámci strategie a připravované legislativy. Lze se tak při rozhovorech se zástupci setkat 

s řadou fám a nepravdivých informací, které jsou běžně používány jako argumenty zejména proti 

snahám zavést sdílení záznamů jako povinnost. 

Skupina pacientů zastoupená pacientskými organizacemi/svazy je v současnosti (dle zástupců 

MZČR) velice pasivní. Přínosy sdíleného záznamu však právě pro tuto skupinu jsou prakticky 

nejvýznamnější a nedostatečný tlak veřejnosti, respektive pacientů je zástupci Národního centra 

pro elektronizaci zdravotnictví považován za jeden z hlavních důvodů nedostatečně rychlého pokroku 

při implementaci strategie. Zároveň však MZČR neprovádí dostatečné kroky k jejich aktivizaci 

či podpoře jejich kapacity pro aktivní podporu sdíleného zdravotního záznamu. Zástupce MZČR 

Martin Zeman ze své pozice při rozhovorech opakovaně potvrzoval své úsilí o aktivizaci tohoto aktéra. 

Dalšími významnými aktéry jsou politické strany, zejména pak ty, které jsou zastoupeny 

v parlamentu. S ohledem na skutečnost, že zákon se ještě nedostal k projednání sněmovnou, jsou 

doposud do implementace strategie zapojeni zejména ti zástupci stran, kteří se ve zdravotnictví 

dlouhodobě angažují. Jedná se především o členy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 

a jeho podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví. Zástupci MZČR nerealizovali dostatečné kroky, 

které by vedly k vyšší angažovanosti politických zástupců. Místopředseda podvýboru 

pro elektronizaci zdravotnictví považuje informace ze strany MZČR za zcela nedostačující a nebyl 

například o vývoji změn v připravovaném zákoně informován několik měsíců, konkrétně pak po celou 

dobu tvorby paragrafového znění, v rámci něhož došlo k významným změnám oproti věcnému 

návrhu  
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Média se oblasti věnují spíše okrajově, dle rozhovoru se zástupci deníku Ekonom a Zdravotnického 

deníku je téma doposud pro laickou veřejnost nezajímavé. Velmi často je téma spojováno s kauzami 

projektu IZIP, který však zajišťoval pouze okrajovou část sdílení záznamů – osobní záznam pacienta. 
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