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Seznam zkratek  

Tabulka 1: Přehled zkratek používaných v dokumentu   

Zkratka  Význam zkratky  

CS Cílová skupina 

ČR Česká republika 

EQ  Evaluační otázka  

ES Evropské společenství  

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

Hl. m.  Hlavní město 

IT  Informační technologie 

KA  Klíčová aktivita  

KČ Koruna česká 

KHS Krajské hygienické stanice 

MI  Monitorovací indikátory 

MPSV ČR  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR  

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR  

NIS  Nemocniční informační systém  

NZIS  Národní zdravotnický informační systém  

Sb.  Sbírky  

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  
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1 Úvod  

Evaluace projektu „Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického 

informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacit 

(Rozvoj technologické platformy NZIS)“ je zpracovávána společností HaskoningDHV Czech Republic, 

spol. s r. o. v období od března 2017 do poloviny února 2019.  

Evaluace je zaměřena na tři evaluační okruhy: na procesní část evaluace, dopadovou část evaluace  

a zhodnocení stanovených evaluačních kritérií.  

Cílem Druhé průběžné zprávy je zajištění procesní evaluace, zaměřené na ověření funkčnosti 

nastavení hodnoceného projektu. Podrobněji je zadání pro Druhou průběžnou zprávu popsáno 

v kapitole 2.  

2 Zadání a postup pro Druhou průběžnou zprávu  

Druhá průběžná zpráva je zaměřena na procesní evaluaci hodnoceného projektu. Konkrétně je tedy 

zaměřena na ověření funkčnosti nastavení hodnoceného projektu.  

V rámci této zprávy jsou již předběžně zodpovídané vybrané evaluační otázky, a to konkrétně 

evaluační otázky 1.1 – 1.7. Definitivní zodpovězení těchto otázek bude tvořit až součást Závěrečné 

evaluační zprávy.  

Dále je uveden způsob zodpovídání stanovených evaluačních otázek 1.1 – 1.7, který byl již 

odsouhlasen ve Vstupní zprávě této evaluace. Zde však je již uveden podrobněji s tím, že obsahuje 

zvlášť informace ověřované v rámci zpracování této Druhé průběžné zprávy a zvlášť informace 

ověřované při přípravě Závěrečné evaluační zprávy.  
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Tabulka 2: Přehled postupu zodpovídání evaluačních otázek 1.1 – 1.7  

Evaluační otázka  Obecný postup k zodpovězení otázky  Postup předběžného zodpovězení EQ 
v rámci Druhé evaluační zprávy  

Postup finálního zodpovězení EQ 
v rámci Závěrečné evaluační zprávy  

EQ 1.1: Byl proces 
realizace projektu 
v souladu 
s plánovanými cíli 
projektu?  
 

V rámci hodnocení bude ověřeno, zda 
všechny dosud zajištěné aktivity 
projektu byly realizovány v souladu se 
stanovenými plánovanými cíli projektu, 
tj. bude ověřováno, zda k dosažení cílů 
tyto aktivity přispívaly a zda byly k jejich 
dosažení skutečně potřebné. 

Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu (vč. zástupců projektové 
kanceláře)  

 Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu (včetně zástupců projektové 
kanceláře) 

EQ 1.2: Odpovídá 
nastavení vstupů cílům 
projektu?  
 

Za vstupy projektu jsou pro účely 
tohoto hodnocení považovány finanční 
prostředky určené na realizaci projektu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že větší část 
finančních prostředků projektu je 
určena na zajištění interního 
realizačního týmu příjemce, bude 
zodpovídání této otázky zohledňovat 
také odpověď na EQ 1.3. 

 Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 

Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 

EQ 1.3: Odpovídá 
odborná kapacita 
zaměstnanců 
realizátora požadavkům 
projektu? Je realizace 
projektu dostatečně 
personálně zajištěna?  
 

Při zodpovídání EQ budou hodnoceny 
jak požadavky na odbornost 
zaměstnanců realizátora, tak i způsob 
stanovení potřebných personálních 
kapacit interního týmu příjemce. 
Zároveň bude zohledněno, jakým 
způsobem je zajištěn nábor nových 
členů realizačního týmu a zda probíhá 
v souladu s původním očekáváním 
příjemce.  

Desk research (projektová 
dokumentace – životopisy členů týmu)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 

Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 

EQ 1.4: Byl projekt 
realizován v souladu 

Bude hodnoceno, zda se podařilo 
projekt realizovat v souladu s jeho 

Desk research (projektová 
dokumentace – projektová žádost, 

Desk research (projektová 
dokumentace – projektová žádost, 
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s plánem a 
předpoklady?  
 

původním plánem a také zda se naplnily 
všechny předpoklady jeho úspěšné 
realizace, které byly identifikovány již 
v průběhu přípravy projektové žádostí.  

harmonogram realizace projektu, 
předpoklady a rizika realizace projektu)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 

harmonogram realizace projektu, 
předpoklady a rizika realizace projektu)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 

EQ 1.5: Do jaké míry 
reflektovala témata a 
rozsah vzdělávání 
reálné potřeby 
účastníků pro jejich 
činnost?  
 

Pomocí dotazníků bude ověřováno, zda 
vzdělávací akce zajištěné v rámci 
realizovaného projektu odpovídaly 
reálným potřebám jejich účastníků 
z hlediska jejich každodenní činnosti. 

Dotazníky zaměřené na účastníky Letní 
školy (září 2017)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu  

Dotazníky zaměřené na účastníky 
dalších vzdělávacích akcí  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu  

EQ 1.6: Jaké překážky 
bylo nutné v průběhu 
realizace projektu 
překonat?  
 

V průběhu hodnocení bude zjišťováno, 
s jakými překážkami se příjemce 
projektu v průběhu jeho realizace setkal 
a také jakým způsobem byly tyto 
překážky překonávány?   

Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu (včetně zástupců projektové 
kanceláře)  

Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu (včetně zástupců projektové 
kanceláře) 

EQ 1.7: Jaká je potřeba 
spolupráce a míra 
spolupráce s dalšími 
subjekty (MZ ČR, KHS? 
Orgány místních 
samospráv apod.)?  

Bude ověřeno, zda všechny subjekty, 
jejichž součinnost je v rámci realizace 
projektu nezbytná, jsou do projektu 
adekvátním způsobem zapojeny tak, 
aby bylo možné dosáhnout všech 
stanovených projektových cílů.  

Desk research (projektová 
dokumentace, včetně záznamů 
z pracovních setkání s dalšími subjekty)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 

Desk research (projektová 
dokumentace, včetně záznamů 
z pracovních setkání s dalšími subjekty)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu 
Dotazníky zaměřené na další subjekty a 
jejich zapojení do realizovaného 
projektu  
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2.1 Obecné informace k nastavení hodnoceného projektu   

V této části Druhé průběžné zprávy jsou shrnuty základní obecné informace k nastavení 

hodnoceného projektu. Zejména zde jsou uváděny informace rozhodné pro zodpovídání těch 

evaluačních otázek, které jsou předmětem právě Druhé evaluační zprávy.    

Informace uvedené v této části zprávy byly převzaty ze základní projektové dokumentace, kterou měl 

evaluační tým k dispozici v době zpracování této zprávy. Konkrétně tak byla většina informací 

čerpána z projektové žádosti, případně z dosud zpracovaných zpráv o realizaci projektu.  

Mezi cíle projektu NZIS patří dle projektové žádosti cíl hlavní a cíle dílčí. Přehled jednotlivých cílů 

projektu je uveden níže.  

Tabulka 3: Přehled cílů projektu NZIS   

Typ cíle  Stanovení cíle na příslušné úrovni  

Hlavní cíl  Zvýšit efektivitu státní správy prostřednictvím využití dat z registrů NZIS:  

Dílčí cíl 
KA 1  

Zajištění realizace a udržitelnosti projektu prostřednictvím vybudování interního týmu 
specialistů  

Dílčí cíl 
KA 2  

Vytvoření nových a modernizace stávajících metodických dokumentů, které pokrývají 
hlášení údajů do všech registrů NZIS. Zavedením jasných postupů pro vyplňování dat 
v NZIS se zvýší kvalita, validita a homogenita dat.  

Dílčí cíl 
KA 3  

Nově vybudovat analytický reporting z NZIS poskytovaný dle potřeb jednotlivých 
segmentů cílové skupiny. Tak vznikne optimalizovaná a standardizovaná informační 
platforma pro cílové skupiny.  

Dílčí cíl 
KA 4  

Vytvoření nových nebo inovace stávajících metodických postupů a validačních kontrol a 
jejich zahrnutí do datových standardů relevantních registrů NZIS. Díky realizaci tohoto 
cíle dojde dle příjemce k zavedení automatizovaného elektronického sběru dat formou 
zasílání dávky z nemocničních informačních systémů a zvýšení počtu zpravodajských 
jednotek. Automatizace sběru dat výrazně přispěje k udržitelnosti výstupů projektu a 
sníží administrativní zátěž.  

Dílčí cíl 
KA 5 a 6  

Podpora nastavení a rozvoje procesů vedoucích ke zlepšení kvality vykazovaných dat. 
Klíčovou komponentou bude vybudování datového úložiště dat plátců zdravotní péče, 
které umožní přijímat data od zdravotních pojišťoven. 

Dílčí cíl 
KA 7 

Systematické informování a cílené vzdělávání jednotlivých segmentů cílové skupiny 
v oblasti užití dat a analytického reportingu NZIS. 

Zdroj: Projektová žádost NZIS  

V souladu s výše uvedeným přehledem je projekt NZIS realizován prostřednictvím několika klíčových 

aktivit. Jejich přehled a charakteristika je uvedena níže.  

Tabulka 4: Přehled klíčových aktivit projektu NZIS    

Klíčová 
aktivita  

Název 
klíčové 
aktivity  

Charakteristika klíčové aktivity   Období 
realizace 
klíčové 
aktivity  

KA 1  Odborné 
personální 
zázemí 

V rámci KA 1 bude vybudován odborný realizační tým 
složený z pracovníků s odbornostmi zajišťujícími 
kapacity pro samostatný rozvoj NZIS v rámci resortu 
zdravotnictví. Jádro týmu budou tvořit stávající 

0 – 12 měsíců  
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Klíčová 
aktivita  

Název 
klíčové 
aktivity  

Charakteristika klíčové aktivity   Období 
realizace 
klíčové 
aktivity  

pracovníci ÚZIS, kteří budou doplněni o nové 
pracovníky tak, aby tým graduálně naplňoval 
požadavky na odbornou realizaci projektu. Tým bude 
doplněn externími spolupracovníky v úzké vazbě na již 
existující univerzitní týmy v ČR a bude rozvíjet 
návaznou spolupráci. Odborný tým bude vykonávat 
svoje činnosti na projektu po celou dobu jeho 
realizace a po jeho ukončení klíčoví pracovníci zajistí 
udržitelnost výstupů projektu i kontinuitu práce na 
registrech NZIS.  

KA 2  Tvorba 
metodik 

V rámci KA 2 budou připraveny metodické dokumenty 
standardizující a sjednocující postupy pro hlášení dat 
do NZIS. Tyto dokumenty budou připravovány 
dominantně kmenovými členy realizačního týmu 
(metodiky) ve spolupráci s externími spolupracovníky, 
zejména z řad odborných společností. Předpokládaná 
je i úzká vazba a oponentura odborníků z řad registrů 
NZIS, které budou ÚZIS jmenovány v prvním roce 
realizace projektu. Metodiky se mají týkat standardů 
hlášení klíčových dat a jejich interpretace s ohledem 
na potřeby cílové skupiny. Půjde o inovované 
metodické dokumenty, které budou shrnovat 
zadávání a interpretaci údajů v registrech NZIS, a které 
přinesou uživatelům jasný návod, jak data do registru 
hlásit a výsledné parametry interpretovat. Znalost 
těchto metodik bude tedy nezbytná pro 
plnohodnotnou konzumaci reportingových výstupů 
cílovou skupinou. Rozsah dokumentů bude různý dle 
komplexnosti daného registru. Typicky se bude jednat 
o 10 – 15 stran metodického textu.  

0 – 36 měsíců  

KA 3  Analytický 
reporting 

V rámci aktivity dojde k návrhu a vytvoření nástrojů 
pro webový analytický reporting pro cílové skupiny. 
Bude mít charakter jak „interního“ reportingu, který 
bude sloužit zejména pro vnitřní potřeby ÚZIS a MZ ČR 
při zpracování a kontrole dat v NZIS, tak formu 
„veřejnou“. Veřejný reporting bude pro dané cílové 
skupiny specificky přizpůsobený, respektovat jejich 
role v optimalizaci a řízení zdravotní péče, bude 
navázán na Národní registr poskytovatelů zdravotní 
služeb a povede k zefektivnění v oblasti řízení 
zdravotní péče. Jeho přidanou hodnotou bude 
nabídka srozumitelných standardizovaných ukazatelů 
pro hodnocení a optimalizaci systému zdravotní péče. 
Reporting bude ve své veřejné části zaměřen na 
následující oblasti: demografické a socioekonomické 
ukazatele, ukazatele zdravotního stavu, ekonomické 
ukazatele, infrastrukturu zdravotní péče, zdravotnický 

0 – 36 měsíců  
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Klíčová 
aktivita  

Název 
klíčové 
aktivity  

Charakteristika klíčové aktivity   Období 
realizace 
klíčové 
aktivity  

personál, morbiditu a mortalitu, hospitalizace, 
preventivní programy, indikátory zdravotní péče, 
dostupnost zdravotní péče, mobilitu a migraci 
pacientů. Technicky bude reporting budován ve 2 
prostředích. Interní reporting bude budován v rámci 
jednotné technologické platformy registrů resortu 
zdravotnictví, která pro základní výstupy nad živými 
daty registrů nabízí nástroje typu Reporting services. 
Pro externí analytický odborní reporting bude zvolena 
technologie formou interaktivních webových aplikací. 
To umožní plnou flexibilitu a kontrolu výstupů, 
vícestupňovou kontrolu dat a realizaci změn 
požadovaných uživateli. S ohledem na udržitelnost 
řešení bude reporting implementován jednoduššími a 
dostupnějšími technologiemi, které budou z počátku 
pracnější, ale poté budou plně kontrolovatelné a 
rozvinutelné takovými programátorskými 
odbornostmi, které lze na trhu práce s limitovaným 
mzdovým ohodnocením nalézt. Toto řešení bude 
efektivnější a flexibilnější.  

KA 4  Vazby a 
datové 
standardy 

Cílem aktivity je revize a úprava kontrolních vazeb a 
datových standardů registrů NZIS a vazba na Datový 
standard MZ (DASTA). Pro každý registr NZIS budou 
revidovány kontrolní vazby mezi zadávanými 
položkami a dopracovány datové standardy, které 
musí každý registr splňovat. Díky tomu bude možné 
realizovat konzistentní a validní sběr dat zejména 
přímo z informačních systémů poskytovatelů 
zdravotních služeb. Náplní aktivity bude příprava 
datových standardů registrů NZIS včetně číselníků a 
tvorba odpovídající dokumentace. V rámci aktivity 
rovněž dojde k rámcovému návrhu postupů pro 
testování a hodnocení nemocničních informačních 
systémů ve smyslu jejich kompatibility s datovými 
standardy NZIS. Tato aktivita úzce souvisí s KA 5.  

0 – 36 měsíců  

KA 5  Aplikace a 
číselníky 

V rámci KA bude vytvořen návrh a implementace 
podpůrných aplikací (aplikace pro správu číselníků, 
aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur), 
jejich průběžný update a provoz. Aplikace pro správu 
číselníků je nezbytná pro standardizaci a správu 
několika set číselníků v NZIS, jejich publikaci 
v datovém standardu, transformaci a pro sjednocení 
struktur a položek těchto číselníků. Aplikace bude 
udržovat i specializované číselníky typu MKN10 a 
číselníky vytvořené v rámci synergického projektu DRG 
Restart. V rámci aktivity pro tvorbu aplikace pro 
správu výkonů a procedur bude interní tým vytvářet, 

0 – 36 měsíců  
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Klíčová 
aktivita  

Název 
klíčové 
aktivity  

Charakteristika klíčové aktivity   Období 
realizace 
klíčové 
aktivity  

udržovat a rozvíjet webovou DB aplikací pro správu, 
schvalování a oceňování zdravotních výkonů a 
procedur. Její implementace je nezbytná i pro 
synergický projekt DRG Restart. Návrh a vývoj aplikací 
bude realizován interním odborným týmem 
ustaveným v KA 1.  

KA 6  Datové 
rozhraní a 
úložiště 

KA má za cíl navrhnout a vybudovat datové zázemí a 
úložiště, které umožní přijímat data od zdravotních 
pojišťoven. KA Bude probíhat po celou dobu trvání 
projektu, nicméně první funkční implementace 
rozhraní, umožňujícího přijímat datové věty od 
zdravotních pojišťoven bude realizována v prvním 
roce projektu. Tato aktivita a její výstupy se pak 
s vysokou pravděpodobností vázanou na legislativní 
proces stanou základním kamenem nového Národního 
registru hrazených zdravotních služeb. Aktivita je 
vysoce synergická s aktivitami projektu DRG Restart. 
Samotná realizace aktivity není vázána na legislativní 
proces týkající se zákona 372/2011 Sb. Nicméně lze 
v této oblasti očekávat metodickou synergii. Datové 
rozhraní a úložiště nicméně bude vybudováno bezu 
ohledu na výsledek schvalování novely zákona 
372/2011 Sb. a bude připraveno pro předpokládané 
přijetí dat ze zdravotních pojišťoven v budoucnu (ať již 
na bázi legislativní, nebo smluvní).  

0 – 36 měsíců  

KA 7 Edukace 
cílové 
skupiny 

Aktivita bude zaměřena na edukaci cílové skupiny a 
bude vázána zejména na KA 3 vyvíjející analytický 
reporting. Vzdělávání a edukace bude realizována 
převážně formou pracovních setkání / seminářů se 
zaměstnanci jednotlivých subjektů CS. Další 
komunikační cestou bude využití konferencí a 
seminářů, kterých se zástupci cílové skupiny účastní. 
Osoby budou proškoleny v užívání aplikace 
analytického reportingu a budou podrobně 
seznámeny s obsahem zobrazovaných ukazatelů 
apraktický významem údajů zobrazovaných 
v reportech pro efektivnější řízení svěřeného 
segmentu resortu. Po absolvování školení budou 
proškolené osoby schopny využít nástroje pro 
podporu své činnosti stran analýzy zdravotní péče i 
poskytnout metodickou podporu dalším osobám 
cílové skupiny. Příjemce přepokládá, že podrobným 
školením projdou zejména zaměstnanci řešitele a 
partnera, kteří pak pomohou tyto znalosti šířit dále 
mezi členy cílové skupiny. Ukazatel 60 proškolených 
osob – jednání se o zaměstnance příjemce a partnera.  

0 – 36 měsíců  

KA 8  Řízení a Cílem aktivity je zajistit zdárné řízení, administraci a 0 – 36 měsíců  
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Klíčová 
aktivita  

Název 
klíčové 
aktivity  

Charakteristika klíčové aktivity   Období 
realizace 
klíčové 
aktivity  

publicita  publicitu projektu dle pravidel programu. Na počátku 
projektu dojde k ustavení řídících struktur projektu a 
interních pravidel jeho řízení. Ve fázi přípravy projektu 
byl ustaven Řídící výbor projektu, složený ze zástupců 
MZ ČR, MPSV ČR, MV ČR a řešitelů projektu (ÚZIS ČR), 
který bude dohlížet nejen na směrování, ale i řádnou 
administraci projektu. Vlastní koordinaci a 
administraci zajistí pracovníci projektové kanceláře 
v čele s jejím vedoucím, která bude složená z dílčích 
úvazků koordinátora projektu, ekonoma, pracovníků 
zodpovědných za administraci veřejných zakázek, 
administrátorů, právníka, účetní, mzdové účetní a 
personalisty. Kancelář se bude podílet na sestavení 
základních metodických principů a dokumentů pro 
řízení a administraci tohoto projektu a vyhotoví 
detailní projektový plán. Součástí činnosti projektové 
kanceláře bude i periodická revize harmonogramu 
výstupů a rizik projektu, komunikace s řídícími 
strukturami OP, příprava řádného reportingu i 
redefinice procesů dle výsledků procesní evaluace. 
V rámci aktivity rovněž proběhne realizace výběrových 
řízení na dodavatele, nastavení směrnic a 
schvalovacích procesů, zajištění povinné 
administrativy a zajištění náležité publicity programu.  

KA 9  Sebe-
evaluace  

Jedná se o povinnou aktivitu projektu, která prověří 
jak nastavení jednotlivých postupů a řídících procesů 
projektu jako takového, tak i kvalitu doposud 
vzniklých výstupů projektu, včetně jejich objektivní 
funkčnosti a vlivu na řešení globálního cíle projektu. 
Procesní evaluace prověří vazbu návrhu projektu na 
jeho dopady, realizaci projektu ve vazbě na plán a 
předpoklady a vazbu předpokladů na kvalitu realizace 
projektu. Dále procesní evaluace vyhodnotí hmotné 
výstupy, faktory úspěšné realizace a překonané p 
překážky v průběhu projektu. V rámci dopadové 
evaluace budou hodnoceny výsledky a krátkodobé 
dopady.  

6 – 36 měsíců  

Zdroj: Projektová žádost NZIS  

Cílové skupiny projektu jsou dle projektové žádosti stanoveny následovně.  

Tabulka 5: Přehled cílových skupin projektu NZIS     

Cílová skupina  Popis cílové skupiny  Efekt podpory cílové skupiny  

Obce a kraje a jejich 
zaměstnanci  

V tomto projektu se jedná zejména o 
všech 14 krajů, vč. hl. m. Praha, 
statutární města a zaměstnance 
zdravotnických zařízení zřizovaných 

Díky projektu se zlepší efektivita 
kontroly a plánování těchto 
poskytovatelů zdravotní péče, 
procesy alokace finančních zdrojů 
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kraji a městy.  do jednotlivých segmentů zdravotní 
péče, nastavení struktury zdravotní 
péče, standardizace indikátorů 
kvality a efektivity zdravotní péče a 
optimalizace sítě zdravotních 
služeb.  

Organizační složky 
státu včetně justice 
a jejich zaměstnanci  

Jedná se především o MZ ČR a ÚZIS a 
jejich zaměstnance.  

Díky zlepšení kvality analytických 
výstupů získaných z NZIS bude 
zajištěna vyšší efektivita kontroly a 
plánování poskytovatel zdravotní 
péče, která se odrazí ve vyšší 
efektivitě výkonu státní správy a 
také v kvalitě poskytovaných 
zdravotních služeb. Výstupy 
projektu rovněž umožní zlepšení 
procesů alokace finančních zdrojů 
do jednotlivých segmentů zdravotní 
péče a nastavení struktury zdravotní 
péče i standardizaci indikátorů 
kvality a efektivity zdravotní péče a 
optimalizace sítě zdravotních 
služeb. Dále umožní postupný 
přechod k efektivní elektronizaci a 
automatizaci sběru dat v NZIS.  

Státní příspěvkové 
organizace a jejich 
zaměstnanci  

Konkrétně půjde o Krajské hygienické 
stanice, přímo řízené poskytovatele 
zdravotních služeb – fakultní 
nemocnice, specializovaní 
poskytovatelé lůžkové zdravotní péče.  

ÚZIS jako správce NZIS získá díky 
projektu nové nástroje a metodiky 
pro zajištění sběru, analýzy a 
zejména interního hodnocení kvality 
předávaných dat. Správa dat NZIS 
bude schopna efektivněji plnit 
závazky ČR vůči ES a jiným 
mezinárodním institucím v oblasti 
zdravotnického zpravodajství. 
Ostatní členové této cílové skupiny 
budou mít díky projektu přístup ke 
kvalitnějším datům a nástrojům na 
jejich sběr a analýzy.  

Zdroj: Projektová žádost NZIS 

Monitorovací indikátory projektu jsou dle projektové žádosti stanoveny následovně.  

Tabulka 6: Přehled monitorovacích indikátorů projektu NZIS, u kterých cílové hodnoty představují závazek příjemce  

Kód indikátoru   Název monitorovacího indikátoru  Typ 
indikátoru  

Výchozí 
hodnota  

Cílová 
hodnota  

60000 Celkový počet účastníků  Výstup  0  60  

62600  Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
skončení své účasti  

Výsledek  0 60  

68000 Počet institucí podpořených za 
účelem zavedení opatření  

Výstup  0 20  

80500 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 

Výstup  0 56 
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dokumentů (vč. evaluačních)  

Zdroj: Příloha právního aktu Podmínky použití podpory z OP Z – Informace o projektu  

Tabulka 7: Přehled monitorovacích indikátorů projektu NZIS, u kterých cílové hodnoty nepředstavují závazek příjemce  

Kód indikátoru   Název monitorovacího indikátoru  Typ 
indikátoru  

Výchozí 
hodnota  

Cílová 
hodnota  

8001 Počet institucí podpořených za 
účelem zavedení opatření v oblasti 
řízení kvality 

Výstup  Není 
stanovena  

Není 
stanovena  

68002 Počet institucí podpořených za 
účelem zavedení  
opatření v oblasti strategického a 
projektového řízení 

Výstup  Není 
stanovena  

Není 
stanovena  

68003 Počet institucí podpořených za 
účelem zavedení  
opatření v oblasti procesního 
modelování agend 

Výstup Není 
stanovena 

Není 
stanoveno  

68004 Počet institucí podpořených za 
účelem zavedení  
opatření v oblasti moderního řízení 
lidských zdrojů 

Výstup  Není 
stanovena  

Není 
stanovena  

Zdroj: Příloha právního aktu Podmínky použití podpory z OP Z  – Informace o projektu  

Rozpočet projektu je dle projektové žádosti stanoven následovně. Celkové způsobilé výdaje jsou 

v projektové žádosti stanoveny na 73 512 898, 77 KČ. Z toho 63 924 259,80 KČ představují přímé 

náklady, které z převážné většiny tvoří osobní náklady. Nepřímé náklady pak tvoří 9 588 638,97 KČ. 

Křížového financování v projektu není využíváno.  

Pokud jde o zajištění řízení a koordinace projektu, má hodnocený projekt zřízenu Řídící radu 

projektu, které se účastní i partner projektu, Ministerstvo zdravotnictví ČR a dále také zástupci MV 

ČR a MPSV ČR. Tato Řídící rada je založena jak pro účely vrcholné koordinace hodnoceného projektu, 

ale také pro koordinaci projektu DRG Restart, který je vůči hodnocenému projektu výrazně 

synergický.  

V prvním roce realizace projektu byly také již jmenovány Rady jednotlivých registrů NZIS.  

3 Přehled zjištění a závěrů  

V této kapitole jsou uvedena zjištění a závěry vztahující se k jednotlivým evaluačním otázkám 

stanoveným pro Druhou průběžnou zprávu.  

3.1 Soulad realizace projektu s plánovanými cíli projektu (k EQ 1.1)  

V této kapitole jsou uvedeny informace týkající se plánovaných cílů hodnoceného projektu a realizace 

jednotlivých projektových aktivit a jejich výstupů.   
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Cílů projektu uvedených v kapitole 2 má být dosaženo prostřednictvím výstupů projektu NZIS. 

Příspěvek, jakým jednotlivé výstupy projektu mají vést k naplnění stanovených projektových cílů, 

vyplývá již z údajů uvedených v projektové žádosti.  

Výstupem KA 1 (Odborné personální zázemí) je sestavený projektový tým, který má umožnit jak 

vlastní zajištění realizace projektu (krátkodobý efekt), tak i zajištění udržitelnosti projektu 

(dlouhodobý efekt). Prostřednictvím ustaveného projektového týmu tak mají být nejen zajištěny 

jednotlivé projektové aktivity, nýbrž také zajištěno kontinuální pokračování činností i v době po 

ukončení realizace projektu NZIS. Předpokladem tohoto kauzálního řetězce je přitom skutečnost, že 

jádro odborného týmu bude složené z kmenových zaměstnanců NZIS. Dalším předpokladem je však 

také to, že tito zaměstnanci zůstanou v ÚZIS pracovat i po skončení realizovaného projektu. Těmto 

zaměstnancům bude navíc v průběhu realizace projektu poskytnuto i relativně intenzivní školení (viz 

KA 7), díky kterému získají i nové dovednosti a znalosti umožňující efektivní využívání vytvořených 

výstupů projektu NZIS i v době po ukončení realizace projektu.  

Výstupem KA 2 (Tvorba metodik) budou inovované metodické dokumenty, jejichž prostřednictvím 

dojde k zavedení jasných postupů pro vyplňování dat v NZIS (krátkodobý efekt), což v konečném 

důsledku přispěje k zvýšení kvality, validity a homogenity vykazovaných dat v NZIS (dlouhodobý 

efekt). Předpokladem pro tento příspěvek a kauzální vazby je pak zajištění odborné oponentury 

(např. prostřednictvím rad registrů či přímo zástupců CS) k těmto vytvářeným podkladům. Součástí 

tohoto procesu však není pouze shromáždění případných podnětů na úpravy vytvářených podkladů, 

ale také jejich pečlivé vyhodnocení a v případě, že to bude vhodné a možné, i zohlednění ve finálních 

verzích těchto metodických podkladů. Souvisejícím externím faktorem je pak ochota odborné 

veřejnosti (zástupců CS) účastnit se projektových aktivit a potřebnou součinnost při zajištění 

oponentury vytvářených výstupů poskytovat.  

Výstupem KA 3 (Analytický reporting) je jednak interní webový report a jednak soubor analytických 

reportů. Jejich prostřednictvím dojde k vytvoření informační platformy pro cílovou skupinu 

(krátkodobý efekt), jejíž existence v konečném důsledku povede ke snížení administrativní zátěže 

(dlouhodobý efekt).  Tento dlouhodobý efekt však lze předpokládat až po plném seznámení se 

s vytvořenými analytickými výstupy a s jejich funkcionalitami tak, aby práce s nimi byla již skutečně 

efektivní a účinná.  

Výstupy KA 4 (vazby a datové standardy) budou vytvořené datové standardy pro zasílání dat do NZIS. 

Jejich vytvoření zajistí jednak zavedení automatizovaného elektronického sběru dat z NIS a jednak 

zvýšení počtu zpravodajských jednotek (měřitelných již v podobě krátkodobých efektů). Zavedení 

automatizovaného elektronického sběru dat z NIS by přitom mělo opět v delším časovém horizontu 

vést ke snížení administrativní zátěže (dlouhodobý efekt).  

Výstupem KA 5 (Aplikace a číselníky) jsou dvě nové aplikace, které by měly přispět již v krátkodobém 

hledisku k zabezpečení přijímání dat od zdravotních pojišťoven, což by v konečném důsledku mělo 

vést ke snížení administrativní zátěže ostatních původních zpravodajských jednotek zasílajících 

požadovaných rozsah dat do NZIS.  

Výstupem KA 6 (Datová rozhraní a úložiště) jsou pak jak definice datových rozhraní, tak i datové 

úložiště. Oba tyto výstupy by měly v krátkodobém horizontu vést k Zabezpečení přijímání dat od 
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zdravotních pojišťoven, což by obdobně jako v předchozím případě (u výstupu KA 5) mělo vést 

v dlouhodobém horizontu ke snížení administrativní zátěže zpravodajských jednotek.  

Výstupem KA 7 (Edukace cílové skupiny) jsou proškolené osoby, přičemž efektem měřitelným již 

v krátkodobém horizontu bude získání dovedností pracovat s analytickým reportingem u 

podpořených osob, což by mělo v dlouhodobé perspektivě opět přispět ke snížení administrativní 

zátěže těchto osob.  

Výstupem KA 8 (Řízení a publicita) je řádně zpracovaná projektová dokumentace přispívající 

k zajištění realizace projektu (krátkodobý efekt), k zajištění udržitelnosti projektu (dlouhodobý efekt).  

Výstupem poslední KA 9 (Sebe-evaluace) budou evaluační zprávy zaměřené na jednotlivé oblasti 

hodnocení definované ve Vstupní zprávě probíhající evaluace projektu NZIS. Evaluace projektu je 

jeho integrální součástí, a proto bude přispívat k zajištění zdárné realizace celého projektu.  

Mechanismus, jakým jednotlivé projektové aktivity a jejich konkrétní výstupy přispívají k dosažení 

stanovených projektových cílů je však také znázorněn graficky, a to v Příloze č. 6.1 Teorie změny 

projektu NZIS.   

Dále uvádíme detailní přehled výstupů jednotlivých projektových aktivit, včetně jejich 

předpokládaného využití v praxi a dále také pokrok jejich přípravy v rámci prvního a druhého 

monitorovacího období (tedy období, k nimž má evaluační tým v době zpracování této Druhé 

evaluační zprávy k dispozici zprávy o realizaci) je uveden níže. 



 

16 
 

 
Tabulka 8: Přehled výstupů KA projektu NZIS  

KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

KA 1: 
Odborné 
personální 
zázemí  

Sestavený projektový tým  Tým bude realizovat veškeré 
projektové aktivity, v praxi 
tedy bude tým využit na 
práci v rámci projektu. 

Bylo vybudováno jádro 
realizačního týmu. Každá 
odbornost byla již zastoupena 
min. jedním zástupcem.  

Bylo ukončeno budování jádra 
realizačního týmu. Obsazeny 
jsou všechny vedoucí pozice a 
některé pozice další. Zbývá 
obsadit pozice Datový 
specialista a Analytik dat.   

Změnou v tomto období je 
naplnění pozice Datový 
specialista. Nadále (k 31. 8.) 
zbývá obsadit pozici 
Analytika dat NZIS a 
Programátora vývoje NZIS. 
Absence analytiků je řešena 
pomocnými analytiky na 
DPP. 

KA 2: 
Tvorba 
metodik  

Inovované metodické 
dokumenty, 14ks 
dokumentů - ke každému 
registru NZIS 1 dokument. 
Příjemce předpokládá, že se 
bude jednat o tyto 
nejdůležitější registry NZIS: 
Národní registr 
poskytovatelů 
zdravotnických služeb, 
Národní onkologický registr,  
Národní registr 
hospitalizovaných, List o 
prohlídce zemřelého, 
Národní registr rodiček, 
Národní registr 
novorozenců, Národní 
registr vrozených vad, 
Národní registr potratů, 
Národní registr asistované 
reprodukce, Národní registr 

Vzniklé Metodické 
dokumenty budou 
představovat praktický 
návod pro validní hlášení 
dat do registrů a budou 
zveřejněny na webu ÚZIS 
ČR. Nové/inovované 
metodiky budou využity 
zejména pro potřeby všech 
cca třiceti tisíc 
poskytovatelů zdravotních 
služeb, kteří hlásí svá data 
do registrů NZIS. 

Zpracován do velké míry 
výchozí metodický dokument 
standardizující a sjednocující 
postup přípravy jednotlivých 
metodik. V souladu s tímto 
výchozím dokumentem byla 
také již zahájena příprava 
vzorové metodiky pro 
Národní registr reprodukčního 
zdraví: Národní registr 
rodiček.  

Byl dokončen výchozí 
metodický dokument. Byla 
také již finalizována vzorová 
metodika zpracovaná pro 
Národní registr reprodukčního 
zdraví: Národní registr 
rodiček. Uskutečnilo se 
pracovní setkání s metodiky 
jednotlivých registrů NZIS. A 
dále byla zahájena tvorba 
metodik k dalším 14 
registrům.  

Byla zahájena odborná 
oponentura připravených 
výchozích metodik 
k jednotlivým registrům 
(celkem 13). NRHZS je stále 
ve fázi vývoje. Metodika 
Národního onkologického 
registru (NOR) byla 
kompletně nově vytvořena, 
její dokončení je svázáno 
schválením celého nového 
konceptu organizace sběru 
dat NOR a realizaci 
potřebných změn. Oproti 
původnímu plánu je 
plánováno zařadit tvorbu 
metodických dokumentů 
k Národnímu registru 
nemocí z povolání (NRNP), 
Národního registru pitev a 
toxikologických vyšetření 



 

17 
 

KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

kardiovaskulárních 
intervencí, Národní 
kardiochirurgický registr, 
Národní registr kloubních 
náhrad, Národní registr 
léčby uživatelů drog, 
Národní registr úrazů.  
Výše uvedené registry jsou 
aktuálně pro resort 
zdravotnictví prioritní, 
nicméně v průběhu 
realizace projektu může 
zásahem MZČR jakožto 
partnera projektu a 
uživatele registrů dojít 
k upřednostnění jiného, než 
zde vyjmenovaného registru 
a naopak. 

prováděných na oddělení 
soudního lékařství 
(NRPATV). 

KA 3: 
Analytický 
reporting  

Interní webový report pro 
validaci dat v NZIS - 14 ks 
Soubor analytických reportů 
- 11 ks 
Počet podpořených institucí 
- 20 ks 
 

Prvním výstupem bude sada 
interních validačních 
reportů pro potřeby 
pracovníků ÚZIS. V praxi 
budou tyto reporty 
využívány pracovníky ÚZIS 
pro sledování kvality dat 
zadávaných do registrů 
zpravodajskými jednotkami 
a budou využívány k validaci 
dat obsažených v registrech 
NZIS. Druhým, 
podstatnějším výstupem 

Probíhala příprava pilotní 
verze návrhu reportingu pro 
regionální zpravodajství NZIS. 
Uskutečnily se konzultace se 
zástupci jednotlivých krajů, 
KHS a vybraných statutárních 
měst. Hlavním smyslem 
setkání bylo představení 
návrhu obsahu nového 
Regionálního reportingu NZIS 
a získání zpětné vazby od CS – 
účastníci hodnotili možné 
nedostatky či předkládali 

Byly spuštěny pilotní verze 
zpravodajství NZIS (pro kraj 
Vysočina a město Brno). Byla 
spuštěna pilotní verze 
Národního portálu SHNU. 
Regionální zpravodajství bylo 
rozšířeno o výstupy pro KHS, 
spuštěno bylo také 
Zpravodajství pro ČR. Byl 
spuštěn i NRPZS – zatím 
pouze v testovací neveřejné 
verzi. Probíhá připomínkování 
ze strany interních 

Proběhly nutné konzultace 
analytického reportingu se 
zástupci krajů, KHS a 
statutárních měst. Účelem 
byla jednak konzultace 
zapracování první vlny 
připomínek, zejména ale 
představení nových částí 
Regionálního reportingu 
NZIS a kritické zhodnocení 
nedostatků. V případě 
NRPSZ bylo ukončeno 
připomínkování ze strany 
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KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

bude externí webový 
reporting cílený na podporu 
institucí cílové skupiny. 
Tento reporting bude v praxi 
využit pracovníky daných 
institucí pro plánování 
zdravotní péče v jim 
příslušné oblasti působnosti, 
sledování zdravotních 
indikátorů, dále se bude 
využívat pro jejich 
informační kampaně, 
případně odborné 
publikace. Externí webový 
reporting bude cílovým 
institucím předložen formou 
on-line webových 
prezentací. 

vlastní návrhy na zlepšení. 
Připomínky z jednání s CS jsou 
průběžně zohledňovány 
v návrhu pilotní verze 
zpravodajství NZIS.  

zaměstnanců ÚZIS.  zaměstnanců ÚZIS a Rady 
NRPSZ. Uskutečnilo se 
několik instruktážních 
školení pro zástupce KÚ. 

KA 4: Vazby 
a datové 
standardy  

Datové standardy, 
dokumentace kontrolních 
vazeb - 14 ks, pro každý 
registr NZIS jeden 
dokument; 
Rámcový návrh postupů pro 
testování souladu NIS s 
datovými standardy NZIS - 
1ks. 
 

V praxi budou tyto výstupy 
využity široce veškerými 
zpravodajskými jednotkami, 
které hlásí či budou hlásit 
do NZIS dávkově. Bez 
definice datového rozhraní 
a zejména jeho konsolidace 
a integrace do národních 
standardů a to včetně jejich 
základního popisu by 
dávkové hlášení, které je 
zejména pro větší 
zpravodajské jednotky 

Proběhla revize popisů 
datových rozhraní u 
vybraných registrů. Dále bylo 
připraveno komentované 
XML schéma, které definuje 
technický formát pro 
předávání dat do národních 
registrů. Vytvořené materiály 
byly zpřístupněny na 
stránkách ÚZIS.  

Bylo provedeno zapracování 
připomínek externích 
subjektů. Dále proběhla 
pravidelná aktualizace 
číselníků a tato aktualizace 
byla poskytnuta správcům 
datového standardu MZ ČR.  

Průběžně probíhala tvorba 
a zásadní revize datových 
rozhraní registrů, které 
tvoří datový standard MZ 
verze 4 (DASTA4). Veřejně 
byla publikována rozhraní 
8 registrů. Datová rozhraní 
budou dle potřeby dále 
rozvíjena. Aktualizace 
číselníků probíhá každé 
čtvrtletí. 
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KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

preferovaná varianta, 
vůbec nešlo realizovat. 

KA 5: 
Aplikace a 
číselníky  

Aplikace - 2ks V praxi budou výstupem 
zejména dvě podpůrné 
aplikace – aplikace pro 
správu výkonů a 
hospitalizačních procedur a 
aplikace pro správu 
číselníků. U aplikace pro 
správu výkonů 
předpokládáme její využití 
v praxi zejména pro evidenci 
výkonů (uživatelem 
příslušný odbor MZ) a také 
hospitalizačních procedur (v 
budoucnu, musí být 
připraveno na rozvoj 
projektu DRG Restart). Vývoj 
a přizpůsobení aplikací bude 
vycházet z prototypů, které 
jsou aktuálně (červen 2016) 
k dispozici a jsou 
konzultovány s MZ, které 
má o praktickém využití 
aplikace jasnou představu. 
Aplikace pro správu 
číselníků je v první fázi 
směřována k pracovníkům 
ÚZIS ČR, kteří ji budou 
využívat pro správu a 
aktualizace několika set 

Byla vytvořena struktura 
databáze pro ukládání 
číselníků. Jak k aplikaci pro 
správu číselníků, tak k aplikaci 
pro správu výkonů a 
klasifikačních procedur byl 
vytvořen návrh aplikace a její 
zkušební – testovací verze.  

Bylo zajištěno pilotní řešení 
obou aplikací. Bylo nastaveno 
pilotní testovací prostředí, 
zahrnujících nastavení 
webových serverů, nahrání 
kódů aplikací, inicializace 
databází, zprovoznění e-
mailových služeb v daných 
aplikacích a do aplikace pro 
správu výkonů a procedur 
byla nahrána pilotní data. 
K oběma aplikacím byl 
finalizována výchozí 
dokumentace – výchozí 
manuál sloužící jako příručka 
k oběma aplikacím.  

Pokračovala realizace 
pilotních řešení obou 
aplikací. Zároveň byla u 
obou aplikací provedena 
oponentura vzhledu ze 
strany webového studia 
ÚZIS. 
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KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

číselníků (napříč registry), 
které ÚZIS ČR aktuálně 
spravuje (zakládání 
číselníků, mazání, správa 
obsahu, vyhledávání, 
historizace položek…). 
Taková aplikace, která by šla 
napříč registry NZIS zcela 
chybí a není dostupná ani 
ve stávající jednotné 
platformě registrů NZIS. I 
zde je možné se opřít o 
praktické zkušenosti 
pracovníků ÚZIS ČR, kteří 
budou aplikaci aktivně 
využívat. Nebráníme se ani 
přizpůsobování aplikace pro 
potřeby dalších subjektů 
resortu/cílové skupiny. 

KA 6: 
Datové 
rozhraní a 
úložiště  

Definice datového rozhraní 
Datové úložiště 

 

V praxi bude výstupem 
vybudované datové rozhraní 
a datové úložiště plátců – 
praktickým výstupem tedy 
fakticky bude nový Národní 
registr hrazených služeb 
(definován v zákoně 
372/2011Sb. ve znění 
pozdějších předpisů), jako 
součást NZIS. Tento registr 
bude umožňovat integraci 
administrativních dat všech 

Bylo navrženo datové 
rozhraní dat předávaných 
zdravotními pojišťovnami, a 
dále i související metodika 
sběru dat.  

Bylo dokončeno 
připomínkování materiálů 
datových rozhraní dat 
předávaných zdravotním 
pojišťovnám. Byla dokončena 
tvorba návrhu a datových 
modelů úložiště a datové 
architektury pro NRHZS. Byl 
dokončen návrh technického 
řešení tohoto registru, včetně 
procesů pro zajištění 
bezpečnosti, zpracování a 

Došlo k reálnému spuštění 
a testování zkušební verze 
NRHZS. Ke konci 
monitorovacího období 
předalo testovací data šest 
ze sedmi zdravotních 
pojišťoven a pokrylo údaje 
o poskytnutých zdravotních 
službách za období od 
jednoho měsíce až do 
celého kalendářního roku 
referenčního testovacího 
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KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

pojišťoven. Praktickým 
výstupem tedy bude nový 
registr NZIS, který umožní 
optimalizovat jiné datové 
sběry v NZIS a poskytne 
datové zázemí pro potřeby 
projektu DRG Restart a 
analýzy nad NZIS vůbec. 

validace dat předaných do 
centrálního datového skladu. 
Dále byl také vytvořen plán 
vývoje pro spolupráci 
s jednotlivými zdravotními 
pojišťovnami.   

období (2015). Pro validaci 
předaných dat bylo 
vytvořeno několik nástrojů: 
Validační aplikace NRHZS – 
Uživatelský manuál – 
validace dat, Metodika 
validace dat NRHZS.  

KA 7: 
Edukace 
cílové 
skupiny  

60 proškolených osob 
 

V praxi budou výstupem 
nově získané dovednosti 
cílové skupiny, která bude 
proškolena v práci s nástroji 
a analytickými reporty 
realizovanými v rámci 
projektu. 

Uskutečnili se první edukační 
setkání s kraji, statutárními 
městy a KHS. (Konkrétně 
proběhla školení na KÚ 
Liberec, Karlovy Vary, Ústí nad 
Labem, České Budějovice, 
Olomouc, Zlín, Hradec 
Králové, Pardubice, Jihlava, 
Ostrava, Plzeň, Brno a dále 
pro Středočeský kraj, 
Magistrát hl. m. Prahy a 
město Ostrava.  
Prostřednictvím pracovních 
seminářů a workshopů 
probíhalo také vzdělávání CS 
zaměstnanců ÚZIS. Konkrétně 
proběhl workshop dne 21. 6. 
2016 v Brně na téma Revize 
dostupných ukazatelů 
životních podmínek, well 
being, života ve zdraví, 
zpracovávaných v zahraničí i 
v ČR – proškoleno 6 osob. 21. 

Proběhlo celkem 7 seminářů / 
workshopů pro CS 
zaměstnanců ÚZIS. Konkrétně 
se jednalo o 4 školení v Praze 
a 3 v Brně. Od počátku 
realizace projektu bylo zatím 
podpořeno 48 osob.  

Proběhly celkem 4 
semináře/ školení v Brně (2) 
a v Praze (2). V tomto 
období nově vstoupilo do 
projektu 74 osob, od 
počátku realizace bylo 
podpořeno 122 osob. Velká 
část osob nebude 
podpořena na 
požadovanou kapacitu 40 
hodin. 
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KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

6. 2016 v Praze proběhl 
seminář na téma Aplikace – 
seznam zdravotních výkonů – 
proškoleno 14 osob. Dne 28. 
6. 2016 proběhlo v Praze 
školení na téma Aplikace – 
správa číselníků – proškoleno 
14 osob. Dne 30. 6. 2016 
proběhlo školení na MZ ČR na 
téma Aplikace – správa 
zdravotních výkonů – 
proškoleny 2 osoby.  V rámci 
I. monitorovacího období tak 
bylo proškoleno celkem 22 
osob.  

KA 8: Řízení 
a publicita  

Projektové a metodické 
dokumenty, komplexní 
dokumentace administrace 
projektu, monitorovací 
zprávy a žádosti o platbu 
včetně jejich příloh, 
dokumentace k výběrovým 
řízením a dokumenty 
dokládající realizaci publicity 
(provedené konference, 
marketingové materiály 
apod.)  

Cílem této aktivity bude 
motivovat cílovou skupinu i 
širší veřejnost ke spolupráci 
na projektu a využívání jeho 
výstupů. 

Dne 28. 6. 2016 proběhlo 
zasedání Řídící rady projektu. 
Průběžně byly plněny aktivity 
publicity projektu.  

Dne 16. 10. 2016 proběhlo 
zasedání Řídící rady projektu. 
O projektu je informována i 
porada vedení MZ ČR.  

Průběžně probíhaly 
publicitní akce. Dne 2. 3. 
2017 proběhlo jednání 
pracovní skupiny NRHZS se 
zástupci eGovernmnetu. 
Dne 15. 3.2017 pak 4. 
Zasedání Řídící rady 
k projektům DRG restart a 
NZIS. 

KA 9: Sebe-
evaluace  

Výstupem aktivity bude 
evaluační zpráva procesní 
evaluace, shrnující 
doporučení pro průběh 

V praxi bude tato aktivita 
využita k průběžné kontrole 
výstupů projektu a k jejich 
zlepšování. 

Bez plnění v průběhu 
monitorovacího období.  

Byly připraveny zadávací 
podmínky pro zajištění externí 
evaluace projektu a proběhlo 
zadávací řízení. Smlouva 

V tomto monitorovacím 
období byla podepsána 
smlouva s vítězným 
uchazečem. Byla připravena 
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KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané využití 
výstupu v praxi  

Pokrok dosažený v rámci I. 
monitorovacího období  
(1. 3. – 31. 8.) 

Pokrok dosažený v rámci 
II. monitorovacího období  
(1. 9. 2016– 28. 2. 2017) 

Pokrok dosažený v rámci 
III. monitorovacího 
období  
(1. 3. 2017 – 31. 8.) 

realizace projektu a zpráva 
dopadové evaluace s 
doporučení ex-post pro PR 
projektu. Pravidelná 
evaluační zpráva – 6 ks.  

s vítězným uchazečem bude 
podepsána v průběhu dalšího 
monitorovacího období.  

Vstupní zpráva (dokončena 
v červnu 2017) a První 
evaluační zpráva (v červenci 
2017). 

Zdroj: Doplnění popisu využití výstupů klíčových aktivit v praxi, Projektová žádost, Zpráva o realizaci I, Zpráva o realizaci II, Zpráva o realizaci III.  
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Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že pokrok v realizaci jednotlivých klíčových aktivit odpovídá 

jejich popisu z projektové žádosti.  

Ze Zprávy o realizaci projektu č. II (konkrétně v sekci Identifikace problému) a zároveň z rozhovoru se 

zástupci příjemce (a také z některých doplňujících podkladů – např. ze Záznamu z druhého zasedání 

Řídící rady projektů NZIS a DRG Restart) vyplývá í zpoždění v realizaci  výběrového řízení na investici 

(zpracovávání dat od pojišťoven), které bude s největší pravděpodobností  soutěženo v polovině 

projektu (předpoklad v prvním pololetí 2018). 

Pro dílčí cíle projektu byla již v projektové dokumentaci definována kritéria pro ověření dosažení 

očekávaného cílového stavu. Konkrétně byl pro každý dílčí cíl projektu stanoven požadovaný cílový 

stav a způsob ověření dosažení tohoto cílového stavu. Konkrétní údaje za jednotlivé dílčí cíle jsou 

uvedeny dále.  

Tabulka 9: Návrh příjemce pro ověření dosažení cílového stavu dílčích cílů projektu NZIS   

Dílčí cíl projektu NZIS  Cílový stav   Ověření dosažení cílového 
stavu dle příjemce  

Zajištění realizace a udržitelnosti 
projektu prostřednictvím 
vybudování interního týmu 
specialistů  

Vybudovaný interní tým 
specialistů analytiků, 
programátorů a databázových 
specialistů, který bude schopen 
v budoucnu dlouhodobě 
spravovat a rozvíjet stávající 
registry, reagovat na podněty 
cílových skupin jakožto 
koncových uživatel těchto 
registrů a posílí interní kapacity 
resortu tak, aby v budoucnu byl 
schopen interně řešit veškerou 
mu svěřenou agendu. Příjemce 
předpokládá, že tým 
vybudovaný v rámci projektu 
přejde po ukončení projektu 
plynule z části mezi kmenové 
zaměstnance ÚZIS ČR a z části 
se bude podílet na řešení 
dalších samostatných projektů 
ÚZIS ČR.  

Pracovní smlouvy s experty a 
struktura týmu zakotvená 
v organizačním řádu a 
systematizaci.  

Vytvoření nových a modernizace 
stávajících metodických 
dokumentů, které pokrývají 
hlášení údajů do všech registrů 
NZIS  

Kvalitnější a rychleji a snadněji 
předávaná data z jednotlivých 
segmentů resortu, která budou 
produkována dodavateli dle 
nově vzniklých a veřejně 
publikovaných metodických 
dokumentů, pokrývajících 
všechna hlášení údajů do všech 
registrů NZIS. Kvalita dat bude 
zajištěna definicí jasných 

Publikované (web ÚZIS ČR) 
inovované či nové závazné 
metodické materiály ke 
každému z registrů NZIS 
podporovaných projektem.  
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Dílčí cíl projektu NZIS  Cílový stav   Ověření dosažení cílového 
stavu dle příjemce  

metodických postupů a také 
prostřednictvím validačních 
kontrol, které budou zahrnuty 
do datových standardů 
relevantních registrů NZIS.  

Nově vybudovat analytických 
reporting z NZIS poskytovaný dle 
potřeb jednotlivých segmentů 
cílové skupiny 

Analytický reporting z dat NZIS, 
dosažitelný cílové skupině 
v běžném prostředí webu, bez 
nutnosti písemných požadavků 
na správce dat, poskytovaný dle 
potřeb jednotlivých segmentů 
cílové skupiny.  

On-line webové reportovací 
aplikace dostupné zástupcům 
cílové skupiny s rozčleněním 
do tří oblastí – krajský 
reporting, reporting pro 
statutární města a reporting 
pro Krajské hygienické 
stanice.  

Podpora nastavení a rozvoje 
procesů vedoucích ke zlepšení 
kvality vykazovaných dat  

Vybudované datové úložiště dat 
plátců zdravotní péče, které 
umožní přijímat data od 
zdravotních pojišťoven.  

Za naplnění cílového stavu 
bude příjemce považovat vy 
budování datového rozhraní 
a NRHZS a dvou podpůrných 
aplikací – aplikace pro správu 
číselníků a aplikaci pro správu 
výkonů a hospitalizačních 
procedur. Ověřením bude 
dostupnost těchto aplikací 
klientům (NRHZS) nebo 
zaměstnancům ÚZIS ČR.  

Vytvoření nových nebo inovace 
stávajících metodických postupů 
a validačních kontrol a jejich 
zahrnutí do datových standardů 
relevantních registrů NZIS  

Automatizovaný elektronický 
sběr dat formou zasílání dávky 
z nemocničních informačních 
systémů (NIS) a zvýšení počtu 
zpravodajských jednotek.  

Definice optimalizovaného 
datového rozhraní pro 
všechny registry NZIS řešené 
projektem a podporující 
dávkový příjem dat. 
Konkrétním výstupem budou 
validační XSD soubory a 
integrace registrů NZIS do 
struktur DASTA.  

Systematické informování a 
cílené vzdělávání jednotlivých 
segmentů cílové skupiny v oblasti 
užití dat a analytického 
reportingu NZIS  

Informování uživatelů výstupů 
NZIS z řad cílových skupin. 
V rámci projektu dojde 
k proškolení a podpoře nejen 60 
osob z cílových skupin, které 
jsou vykázány v indikátorech a 
které budou proškoleny v práci 
s NZIS v rámci KA 7. Pro zvýšení 
informovanosti osob z cílových 
skupin jsou plánována separátní 
pracovní setkání a vystoupení 
v rámci konferenčních akcí i 
další užití informačních kanálů 
prostřednictvím prezentací a 

Prezenční listy, monitorovací 
listy podpořených osob  



 

26 
 

Dílčí cíl projektu NZIS  Cílový stav   Ověření dosažení cílového 
stavu dle příjemce  

publikací v rámci tematicky 
obdobně zaměřených akcí. 
Vzhledem k vytíženosti 
některých uživatelů registrů 
z organizací podpořených jako 
cílové skupiny není možné tyto 
proškolené osoby vykázat jako 
podpořené, neboť délka a 
charakter vzdělávacích akcí 
určených těmto osobám (jakkoli 
plně dostačující pro svůj účel) 
nedosáhne hranice bagatelní 
podpory. Ukazatelem dosažení 
tohoto cíle jsou naplněné 
hodnoty MI 60000 a 62600.  

Zdroj: Příloha projektové žádosti NZIS  

Vzhledem k pokroku realizace projektu bude dosažení cílů projektu prostřednictvím realizace 

jednotlivých projektových aktivit ověřováno až při přípravě Závěrečné evaluační zprávy. Pro 

totozávěrečné zhodnocení pak budou využity navržené způsoby ověření dosažení stanovených cílů.  

Samostatnou kapitolou jsou také rizika projektu. Ta byla identifikována již v průběhu přípravy 

projektové žádosti. Konkrétně při jejím zpracování byla identifikována následující rizika.  

Tabulka 10: Rizika projektu identifikovaná při přípravě projektové žádosti   

Identifikované riziko  Návrh na eliminaci rizika   Pravděpodobnost 
výskytu rizika  

Míra rizika  

Personální rizika, plynoucí 
zejména z fluktuace 
zaměstnanců a nedostatku 
kvalitního kompetentního 
personálu  

Jádro realizačního týmu 
budou tvořit zkušení 
pracovníci žadatele, z nichž 
někteří spolu již 
spolupracovali. Je plánováno, 
že část kompetenčního centra 
bude sídlit mimo hl. m. Prahu, 
což usnadní využití kvalitních 
stávajících pracovníků ÚZIS i 
hledání chybějících 
odborníků, zejména v IT 
oblasti.  

Střední  Nízká  

Koordinace a práce 
Kompetenčního týmu a 
Koordinace projektových 
aktivit s projektem DRG 
Restart 

Byla zřízena společná Řídící 
rada obou projektů, složená 
ze zástupců řídících týmů 
obou projektů, společné 
projektové kanceláře a ze 
zástupců MZ ČR, MV ČR a 
MPSV. Rada zajistí časovou i 
věcnou koordinaci 

Nízká  Vysoká  
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Identifikované riziko  Návrh na eliminaci rizika   Pravděpodobnost 
výskytu rizika  

Míra rizika  

v aktivitách, které na sebe 
navazují. Klíčoví pracovníci 
obou projektů (tedy odborný 
garant L. Dušek a vedoucí 
metodik rozvoje NZIS Blaha na 
straně jedné a odborný garant 
projektu DRG Mašek na 
straně druhé) spolu budou 
úzce spolupracovat a 
informovat se o postupu 
projektů a vyhodnocovat 
případná ohrožení 
harmonogramu či výstupů. 
Platformou, na které se 
budou setkávat, není jen 
zasedání Řídící rady projektu, 
ale i pravidelné porady vedení 
ÚZIS, na kterých se všichni 
klíčoví aktéři každý týden 
setkávají.  

Finanční rizika, plynoucí 
zejména z nesprávně 
strukturovaného rozpočtu a 
dodatečných změn 
v projektu  

Toto riziko je dle příjemce 
minimalizováno pečlivou 
přípravou rozpočtu. Případné 
vynucené změny rozpočtu či 
projektu jako celku budou 
řešení s ŘO s dostatečným 
časovým předstihem a po 
schválení společnou Řídící 
radou. Riziko minimalizuje i 
zapojení kvalitního a 
zkušeného manažera a 
finančního manažera.  

Nízká Nízká  

Legislativní rizika, která 
zabrání realizovat některou 
z aktivit/výstupů projektu, 
organizační či kompetenční 
změny v resortu zasahující 
řešitele 

Základní legislativní úpravy 
potřebné k realizaci projektu 
již proběhly a novelizace 
zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a 
podmínkách jejich 
poskytování ve znění 
pozdějších předpisů byla 
schválena.  

Malá  Malá  

Zdroj: Projektová dokumentace  

V průběhu své dosavadní práce na projektu se příjemce setkal s personálním rizikem (více viz EQ 1.2)  

Předběžná odpověď na EQ 1.1: Byl proces realizace projektu v souladu s plánovanými cíli 

projektu?:  
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Dosavadní proces realizace projektu byl zajištěn plně v souladu s plánovanými cíli projektu. V době 

provádění tohoto hodnocení nenasvědčuje nic tomu, že by projektových cílů nemělo být 

prostřednictvím stanovených klíčových aktivit projektu dosaženo.  

3.2 Nastavení vstupů projektu a jejich soulad s projektovými cíli (k EQ 1.2)  

V této kapitole jsou uvedeny informace vztahující se ke vstupům hodnoceného projektu a k jejich 

souladu se stanovenými projektovými cíli.  

Pokud jde o finanční vstupy projektu, je na projekt alokováno celkem 73 512 898, 77 Kč. Valná 

většina těchto finančních prostředků je přitom určena na osobní výdaje (52 969 180,80 Kč). Hlavními 

vstupy projektu tak jsou jednoznačně lidské zdroje.  

Na ustavení projektového realizačního týmu je přitom zaměřena samostatná klíčová aktivita, 

konkrétně KA 1.  

Lze konstatovat, že příprava personálních kapacit projektu byla odborně přizpůsobena interní 

kapacitě NZIS, „core tým“ je tvořen stabilními odborníky instituce. Požadavky na odbornost 

zaměstnanců projektu tak odpovídala možnostem stávajících kapacit organizace. Úvazky v projektu 

byly přizpůsobeny odbornosti osob, jejich vytížení v dalších projektech, překryv jejich agendy 

s projektem. Pro projekt pracují většinou částí svého úvazku. V době přípravy této Druhé evaluační 

zprávy se dle vyjádření příjemce nastavení personálních kapacit projektu jeví jako víceméně 

adekvátní. Chybí ovšem zajištění některých pozic, výběrová řízení probíhají na pozice – IT expert, 

datový analytik, databázový specialista. Pro tyto pozice se v Praze těžko hledají odpovídající lidé, 

projekt nabízenou výší odměny není konkurenceschopný v tomto regionu. Situace je operativně 

řešena prací navíc současných pracovníků nebo najímám pracovníků na DPP. 

Výše osobních nákladů reflektuje u hodnoceného projektu úroveň platů z doby před zahájením 

realizace projektu. V některých případech jsou platy stanoveny na úrovni vyšší, než jsou platy v čase a 

místě obvyklé, nicméně vzhledem k vykonávaným činnostem v rámci organizace příjemce byla tato 

skutečnost při schvalování projektové žádosti shledána za opodstatněnou.  

Předběžná odpověď na EQ 1.2: Odpovídá nastavení vstupů cílům projektu?:  

Dle provedených analýz je možné nastavení vstupů projektu, a to zejména finančních vstupů, 

považovat za daných podmínek a předpokladů (tj. zejména za daného složení odborného realizačního 

týmu) odpovídající stanoveným projektovým cílům.  

3.3 Odborná kapacita zaměstnanců realizátora a personální zajištění realizace 
projektu (k EQ 1.3)  

V této kapitole jsou uvedeny informace týkající se odborné kapacity zaměstnanců realizátora a také 

celkového personálního zajištění realizovaného projektu.  

Pokud jde o personální zajištění realizace projektu, bylo již v rámci přípravy projektové žádosti 

připraveno organizační schéma projektu a dále byla zpracována Příloha 1 – odpovědi k projektu NZIS 
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– realizační tým. V rámci organizačního schématu byly již jmenovitě definovány klíčové role projektu. 

V dokumentu Příloha 1 – odpovědi k projektu NZIS – realizační tým pak byla stanovena pracovní 

náplň některých pozic. Výčet pracovních pozic uvedených v Organizačním schématu projektu a 

v druhém uvedeném dokumentu však není zcela identický. Údaje chybějící v těchto dokumentech 

jsou však již plně k dispozici v materiálu označeném jako Realizační tým – úvazky a náplně práce NZIS. 

Nejdůležitější údaje z tohoto podkladu jsou shrnuty níže.  

Tabulka 11: Plán personálního zajištění projektu NZIS   

Role v týmu  Náplň práce  Předpo-
kládaná 
výše FTE   

Odborný 
garant/gestor 

Dohlíží na odbornou náplň všech realizovaných výstupů 
Dojednává setkání s vedoucími zástupci cílových institucí 
Podílí se na edukačních aktivitách 
Je zodpovědný za koordinaci realizace analytického reportingu v rámci 
KA3 
Podílí se spolu s Vedoucím metodikem NZIS na řízení obsahu a věcné 
realizace všech aktivit projektu 
Komunikuje a s vedoucím analytikem, zadává mu vypracování analýz, 
zejména ve vztahu k KA3 
Účastní se řídící rady projektu 
Zajišťuje provázanost všech analytických výstupů s odbornými 
požadavky klíčových představitelů cílových institucí    

0,2 FTE  

Vedoucí 
metodik 
rozvoje NZIS  

Komunikuje s Odborným garantem a definuje úkoly směřující k realizaci 
projektu 
Dohlíží na provázanost realizovaných aktivit a výstupů 
Po dohodě s odborným garantem zadává rámcové úkoly ostatním 
členům týmu, zejména programátorům, databázovým specialistům a 
metodikům. 
Zodpovídá za koordinaci jednotlivých týmů a plnění jejich úkolů 
Dohlíží a kontroluje metodickou kvalitu a jednotnost metodických 
výstupů a vyvinutých nástrojů 
Podílí se na publikačních a edukačních aktivitách 
Definuje metodický rámec rozvoje NZIS v rámci projektu,  
Nastavuje společně s Odborným garantem ideové směřování aktivit v 
projektu a jejich náplň                                                                                                                                                    
Sepisuje odborné části monitorovací zprávy                                                                                                                                                                                                                                                           
Účastní se řídící rady projektu 

0,4 FTE  

Projektový 
koordinátor 

Je zodpovědný za přípravu a realizaci projektového plánu                                                                                                                                                                                                                           
Koordinuje činnost Projektové kanceláře a kompetenčního týmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Účastní se provozních porad Kompetenčního týmu a vede z nich zápis 
Vede projektovou administrativu Kompetenčního týmu 
Vede provozní korespondenci 
Připravuje podklady pro rozhodnutí 
Zajišťuje organizačně přípravu školících akcí   
Účastní se kontrol projektu 
Organizuje přípravu a realizaci jednotlivých aktivit projektu a zodpovídá 
za jejich řádné řešení dle pravidel programu                                                                            
Svolává a vede porady Kompetenčního týmu projektu 
Spolupracuje s vedoucím Projektové kanceláře na dodržování pravidel 

1 FTE 
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Role v týmu  Náplň práce  Předpo-
kládaná 
výše FTE   

implementace OPZ  

Vedoucí 
projektové 
kanceláře  

Zajišťuje chod kanceláře projektu 
Zodpovídá za dokumentaci a archivaci projektu 
Zodpovídá za implementaci publicity            
Zajišťuje provázanost s ostatními správními a jinými strukturami 
žadatele  
Koordinuje sepisování monitorovacích zpráv a zajišťuje jejich podávání v 
řádném termínu  
Kontroluje dodržování harmonogramu projektu   •  Zajišťuje povinné 
přílohy monitorovacích zpráv a kontroluje jejich podávání v řádném 
termínu 
Podílí se na kontrolách projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Je zodpovědný za monitoring a dodržení monitorovacích indikátorů 
Svolává a vede porady projektové kanceláře  
Účastní se porad Řídící rady projektu 
Dohlíží na dodržování pravidel implementace operačního programu 
Dohlíží na parametry výběrových řízení 

0,2 FTE  

Finanční 
manažer 

Zodpovídá za finanční řízení projektu a naplnění požadavků na jeho 
rozpočet 
Kontroluje čerpání prostředků v čase a zaúčtování položek 
Kontroluje podklady pro žádosti o platbu 
Připravuje podklady pro finanční části monitorovacích zpráv 
Administruje případné rozpočtové změny projektu  
Dohlíží na financování projektu a stav rozpočtu 
Dohlíží na dodržování finančních pravidel implementace operačního 
programu 
Účastní se porad týmu a informuje o finanční situaci projektu 
Účastní se kontrol projektu 

0,2 FTE  

Administrativ
ní tým:  
a) evidence 
podpořených 
osob, výkazy 
práce 
 
 
 
 
 
 
b) smlouvy a 
veřejné 
zakázky  
 
 
 
 
 

 
 
a) Příprava a kontrola podkladů pro personální agendu (timesheety) 
Zodpovídá za dokumentaci a archivaci podpořených osob v  projektu 
Zajišťuje provázanost s ostatními správními a jinými strukturami v 
projektu 
Dodává vybrané povinné přílohy monitorovacích zpráv týkající se 
podpořených osob 
Podílí se na kontrolách projektu, je spoluzodpovědný za monitoring a 
dodržení monitorovacích indikátorů 
Účastní se porad projektové kanceláře  
Zajištuje dodržování pravidel implementace operačního programu 
b) Zajišťuje administraci smluv, eviduje smlouvy 
Odpovídá za realizaci veřejných zakázek podle pravidel OPZ, připravuje 
podklady pro uskutečnění veřejné zakázky, vyhlašuje veřejné zakázky a 
vyhodnocuje je 
Eviduje a archivuje dokumenty související s veřejnými zakázkami 
Spolupracuje na přípravě pravidel pro realizaci veřejných zakázek a na 
implementaci těchto pravidel formou pravidelně aktualizovaných 
směrnic 

 
 
a) 0,3 FTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 0,2 FTE  
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Role v týmu  Náplň práce  Předpo-
kládaná 
výše FTE   

c) mzdy, 
personalistika  
 
 
 
d) účetnictví  
 

c) Zajišťuje personální agendy 
Zajištění pracovně právních vztahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Účastní se porad projektové kanceláře  
Zajištuje dodržování pravidel implementace operačního programu    
Úprava pravidel a postupů organizace v souladu s pravidly OPZ 
d) Vedení oddělení finančního účetnictví                                                                                                                 
Zajištění účetní evidence v systému JIS a státní pokladně                                                                                                                                                                                                                                                       
Vedení evidence a účetních záznamů v souladu s vnitřními předpisy 
ÚZIS ČR a OPZ 
Kontrola náležitostí účetních dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fakturace 

c) 0,5 FTE 
 
 
 
 
d) 0,4 FTE  

Vedoucí 
analytik dat  

Vedoucí analytik dat navíc koordinuje činnost týmu, kontroluje 
analytické výstupy a komunikuje s Odborným garantem ve věci definice 
analýz; Je zodpovědný za výstupy produkované analytickou skupinou; 
komunikuje s databázovými specialisty stran zajištění dat pro analýzy.                                                                                                                 
Provádí zpracování a validace dat dle pokynů odborného garanta 
Provádí složitá analytická hodnocení a samostatně vyhodnocuje 
vhodnost statistických postupů a metod s ohledem na zadání a 
požadovaný výsledek analýzy 
Vypracovává analytické zprávy 
Podílí se na publikačních aktivitách 
Podílí se na edukaci cílové skupiny 
Průběžně kontroluje a hodnotí data v NZIS 
Kontroluje a je zodpovědný za obsah předaných analytických výstupů a 
podkladů pro SW nástroje a reporty 
Validuje vytvořené nástroje a reporty s ohledem na jejich obsah, za 
který je zodpovědný 

0,2 FTE  

Analytický 
tým  

Provádí zpracování a validace dat dle pokynů vedoucího analytika a 
odborného garanta 
Provádí složitá analytická hodnocení a samostatně vyhodnocuje 
vhodnost statistických postupů a metod s ohledem na zadání a 
požadovaný výsledek analýzy 
Vypracovává analytické zprávy 
Podílí se na publikačních aktivitách 
Podílí se na edukaci cílové skupiny 
Průběžně kontroluje a hodnotí data v NZIS 
Kontroluje a je zodpovědný za obsah předaných analytických výstupů a 
podkladů pro SW nástroje a reporty 
Validuje vytvořené nástroje a reporty s ohledem na jejich obsah, za 
který je zodpovědný 

7,85 FTE   

Vedoucí 
programátor 
vývojář  

Provádí analýzu požadavků klientů na SW nástroje 
Programuje a implementuje dle zadání SW nástroje definovaná 
klíčovými aktivitami KA4-6. 
Vytváří uživatelské příručky 
Pořizuje projektovou dokumentaci k vyvíjeným nástrojům 
Vede programátorskou dokumentaci 
Je zodpovědný za vývoj SW nástrojů a související dokumentace 
Podílí se na edukačních aktivitách 

0,8 FTE  
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Role v týmu  Náplň práce  Předpo-
kládaná 
výše FTE   

Spolupracuje na definici datových rozhraní a datových standardů 
Vedoucí programátor navíc koordinuje činnost týmu, kontroluje výstupy 
a komunikuje s Hlavním metodikem NZIS ve věci definice požadovaných 
nástrojů/výstupů a jejich parametrů; Je zodpovědný za výstupy 
produkované týmem programátorů;                                                                                                                                                                                        
Komunikuje s ostatními týmy stran jejich požadavků na 
implementované nástroje a realizované výstupy. 

Tým 
programátorů 
vývojářů  

Provádí analýzu požadavků klientů na SW nástroje 
Programuje a implementuje dle zadání SW nástroje definovaná 
klíčovými aktivitami KA4-6. 
Vytváří uživatelské příručky 
Pořizuje projektovou dokumentaci k vyvíjeným nástrojům 
Vede programátorskou dokumentaci 
Je zodpovědný za vývoj SW nástrojů a související dokumentace 
Podílí se na edukačních aktivitách 
Spolupracuje na definici datových rozhraní a datových standardů 

3,35 FTE   

Vedoucí 
programátor 
– web  

Provádí analýzu požadavků klientů na implementované webové 
nástroje a reporty 
Je zodpovědný za programování statických webů projektu i 
dynamických webových aplikací 
Zodpovídá za webovou realizaci mu svěřené části reportingu klíčové 
aktivity KA3 
Převádí podklady od analytiků dat a případně databázových specialistů 
do webové podoby on-line reportů 
Významně podporují publicitu projektu formou tvorby webových 
stránek 
Odpovídají za funkčnost realizovaných webů 
Podílí se na edukaci a publikačních aktivitách 
Zajišťují naplnění věcného obsahu webů ve spolupráci s analytiky, 
metodiky a odborným garantem projektu 
Vedoucí programátor navíc koordinuje činnost týmu, kontroluje výstupy 
a komunikuje s Hlavním metodikem NZIS a zejména Odborným 
garantem; Je zodpovědný za výstupy produkované týmem webových 
programátorů; Komunikuje s ostatními týmy stran jejich požadavků na 
implementované nástroje a realizované výstupy. •Komunikuje s 
analytickým týmem a databázovými specialisty za účelem předávání 
podkladů pro převedení do webové podoby. 

0,4 FTE  

Tým 
programátorů 
– web  

Provádí analýzu požadavků klientů na implementované webové 
nástroje a reporty 
Je zodpovědný za programování statických webů projektu i 
dynamických webových aplikací 
Zodpovídá za webovou realizaci mu svěřené části reportingu klíčové 
aktivity KA3 
Převádí podklady od analytiků dat a případně databázových specialistů 
do webové podoby on-line reportů 
Významně podporují publicitu projektu formou tvorby webových 
stránek 
Odpovídají za funkčnost realizovaných webů 

2,4 FTE   
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Role v týmu  Náplň práce  Předpo-
kládaná 
výše FTE   

Podílí se na edukaci a publikačních aktivitách 
Zajišťují naplnění věcného obsahu webů ve spolupráci s analytiky, 
metodiky a odborným garantem projektu 

Vedoucí DB 
specialista  

Zajišťuje validaci dat v NZIS a provádí datové exporty 
Definuje skripty pro transformace dat nad DB 
Je zodpovědný za tvorbu a dokumentaci datových modelů v rámci KA6 
Vytváří a dokumentuje datové modely pro požadované analytické 
výstupy 
Podílí se na edukaci 
Podílí se na tvorbě datových rozhraní a definici kontrolních vazeb v 
rámci KA4 
Podílí se na vývoji aplikací v KA5 
Vedoucí databázový specialista navíc koordinuje činnost týmu, 
kontroluje výstupy a komunikuje s Hlavním metodikem NZIS a 
odborným garantem; Je zodpovědný za výstupy produkované týmem 
databázových specialistů, zejména za realizaci aktivity KA6, za kterou je 
odpovědný; Komunikuje s ostatními týmy stran jejich požadavků na 
realizované výstupy. Komunikuje s analytickým týmem za účelem 
předávání podkladů pro analýzy a také s programátory zejména v rámci 
implementaci KA6 . 

0,4 FTE  

Tým 
databázových 
specialistů  

Zajišťuje validaci dat v NZIS a provádí datové exporty 
Definuje skripty pro transformace dat nad DB 
Je zodpovědný za tvorbu a dokumentaci datových modelů v rámci KA6 
Vytváří a dokumentuje datové modely pro požadované analytické 
výstupy 
Podílí se na edukaci 
Podílí se na tvorbě datových rozhraní a definici kontrolních vazeb v 
rámci KA4 
Podílí se na vývoji aplikací v KA5 
Je pod vedením vedoucího databázového specialisty odpovědný za 
klíčovou aktivitu KA6 

3,65 FTE   

Metodik 
dílčích 
registrů NZIS  

Komunikuje s Odborným garantem a hlavním metodikem rozvoje NZIS a 
koordinuje na základě jejich pokynů své aktivity 
Komunikuje se všemi ostatními odbornostmi v projektu a metodicky je 
pro daný registr NZIS vede 
Definuje metodický rámec rozvoje daného registru NZIS v rámci 
projektu a odpovídá za něj 
Komunikuje s externími odborníky v dané odborné oblasti a do 
metodického vedení příslušného registru zapracovává jejich 
připomínky; Vyváří a odpovídá za veškeré metodické dokumenty pro 
daný registr NZIS 
Dohlíží na provázanost realizovaných aktivit a výstupů v rámci svého 
registru a v souladu s hlavním metodikem NZIS Podílí se na definici a 
kontrole analytických výstupů a oponuje a kontroluje veškeré výstupy 
svázané s příslušným registrem NZIS a realizované v rámci projektu, 
včetně SW nástrojů a webových prezentací; Podílí se významně na 
publikačních a edukačních aktivitách. 

5 FTE  
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Zdroj: Příloha 1 – odpovědi k projektu NZIS – realizační tým, Organizační schéma projektu a Realizační 

tým – úvazky a náplň práce NZIS  

Z výše uvedeného přehledu i z jeho ověření v rámci rozhovoru se zástupci příjemce jasně vyplývá 

jednoznačné rozdělení rolí v rámci projektového týmu. Zároveň z výše uvedených popisů práce 

vyplývá dostatečně jasné vymezení pracovních povinností jednotlivých typových pozic projektu.  

Pokud jde o odborné kapacity nezbytné pro bezproblémové zajištění všech požadovaných činností, 

byly klíčové pozice v realizačním týmu obsazeny již stávajícími zkušenými zaměstnanci ÚZIS. Z tohoto 

důvodu lze odborné kapacity realizačního týmu považovat za dostatečné. Při stávajícím personálním 

stavu se přitom daří projektové aktivity řádně a v souladu s interním harmonogramem realizovat, i 

když ještě chybí zajištění některých pozic. Výběrová řízení probíhají na pozice – IT expert, datový 

analytik, databázový specialista. Pro tyto pozice se v Praze těžko hledají odpovídající lidé, projekt 

nabízenou výší odměny není konkurenceschopný v tomto regionu. Situace je operativně řešena prací 

navíc současných pracovníků nebo najímám pracovníků na DPP. 

Předběžná odpověď na EQ 1.3: Odpovídá odborná kapacita zaměstnanců realizátora požadavkům 

projektu? Je realizace projektu dostatečně personálně zajištěna?:  

Klíčové pozice v realizačním týmu byly obsazeny stávajícími zkušenými zaměstnanci ÚZIS, v projektu 

tak jsou zajištěny odborné kapacity nezbytné pro bezproblémové zajištění všech požadovaných 

činností. Dostatečnému personálnímu zajištění nicméně chybí v současné době některé pozice nyní 

zajišťované stávajícími pracovníky nebo pracovníky na DPP, tj. např. IT expert, analytik dat, 

databázový specialista. 

3.4 Soulad realizace projektu s jeho plánem a předpoklady (k EQ 1.4)  

V této kapitole jsou uvedeny informace týkající se plánu realizace projektu, skutečného průběhu 

realizovaných aktivit a také jeho základních (výchozích) předpokladů. Přičemž informace poskytnuté 

v této kapitole se vztahují k období přípravy této Druhé průběžné zprávy.  

Skutečný průběh realizace projektu je u příjemce realizován v souladu s Postupy administrace 

projektů OPZ. Uvedený dokument v jednotlivých kapitolách vymezuje postupy včetně zodpovědných 

osob pro jednotlivé činnosti – vykazování mzdových výdajů, schvalování a realizaci výdajů na zařízení 

a vybavení, vykazování cestovného, realizaci seminářů pro cílovou skupinu, přímou podporu cílové 

skupiny, periodicky se opakující výdaje (nájemné), povinnosti publicity, nepřímé náklady v OPZ. 

Materiál obsahuje kromě slovního popisu i grafické procesní zobrazení jednotlivých kroků včetně 

uvedení, kdo v jaké části daný krok provádí (zda odborný tým projektu nebo projektová kancelář). 

Materiál je stručný, návodný, konkrétní, obsahující potřebné informace nutné pro správný postup 

v jednotlivých projektových činnostech. 

Mezi další předpoklady úspěšné realizace projektu však patří i předpoklady identifikované 

evaluačním týmem při konstrukci teorie změny hodnoceného projektu.  
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Předběžná odpověď na EQ 1.4: Byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?:  

Lze konstatovat, že nebyl identifikován zásadní nesoulad s plánem a předpoklady realizace projektu. 

V současné době je řešen posun výběrového řízení na investici, které bude ukončeno až v příštím 

roce. Je připravována žádost o podstatnou změnu projektu – snížení rozpočtu ve vazbě na 

předpokládané identifikované nedočerpání finančních prostředků i ve vazbě na možné nenaplnění 

finančního milníku z důvodu posunu VŘ na investici. 

3.5 Reálné potřeby účastníků vzdělávání a jejich zohlednění v tématech a 
rozsahu vzdělávání (k EQ 1.5)  

V této kapitole jsou uvedeny informace zaměřené na reálné potřeby účastníků vzdělávání a také na 

jejich zohlednění v tématech a rozsahu zajištěného vzdělávání.  

Pokud jde o plán vzdělávacích akcí v rámci realizovaného projektu, měly by v rámci projektu (v rámci 

jeho KA 7) proběhnout dle údajů z projektové žádosti následující akce.  

A. Pracovní setkání, kterých se mají účastnit zaměstnanci jednotlivých subjektů cílové skupiny. 
Cílem těchto aktivit bude zejména seznámit cílovou skupinu s výstupy KA 3 v kontextu jimi 
řešené agendy. Konkrétně mají být akcentována následující témata (vždy s ohledem na 
konkrétní osoby a subjekty cílové skupiny):  

o obsah jednotlivých registrů a jejich využití pro reporting, 
o praktické používání aplikací analytického reportingu, 
o možnosti tvorby výstupů,  
o interpretace zobrazovaných ukazatelů, 
o možnosti užití získaných dat pro efektivnější řízení svěřeného segmentu resortu, 

 
Za dobu trvání projektu příjemce předpokládá cca dvě takové akce pro každý subjekt cílové 
skupiny v délce 1-6 hodin, dle potřeby daného segmentu CS. Po absolvování budou 
proškolené osoby schopny (předpoklad je 1-4 osoby za subjekt) využít nástroje pro podporu 
své činnosti stran analýzy zdravotní péče i poskytnout metodickou podporu dalším osobám 
cílové skupiny.  I když je předání informací o práci s reportingovými nástroji pro naplnění cílů 
projektu podstatné, není pro předání potřebných informací časově efektivní realizovat tyto 
akce ve výši bagatelní podpory, a proto nejsou započítány do indikátorů. 
 
Konkrétní rozklíčování počtu a typů pracovních setkání: 
Semináře pro krajské úřady:  

 celkem 14 krajských úřadů 

 na každém úřadu dvě školicí akce za dobu trvání projektu 

 předpoklad počtu proškolených osob 1-4 osoby/školení 

 délka trvání akce  2-3 hodiny 
 
Semináře pro statutární města:  

 předpokládáme zapojení cca 6 statutárních měst, nicméně v této věci budou 
probíhat jednání, aktuálně je zájem podložen ze strany Brna a Plzně 

 plánujeme dvě školicí akce za dobu trvání projektu 

 předpoklad počtu proškolených osob 1-4 osoby/ město 

 délka trvání akce  1-3 hodiny 
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Semináře pro krajské hygienické statice (KHS):  

 celkem 14 KHS 

 na každé KHS 1-2 školicí akce za dobu trvání projektu 

 Konkrétně bude nastaveno po konzultaci s hlavním hygienikem 

 předpoklad počtu proškolených osob 4-6 osob/školení 

 délka trvání akce  2-6 hodin 
 
Školení pro pracovníky MZ 

  Proškoleno bude zejména oddělení DZP, které bude hlavním uživatelem 
výstupů 

  Předpokládáme pravidelná školení v rozsahu 1-2 hodin, které ale nepřekročí 
v součtu bagatelní podporu 

 
B. Dále bude cílová skupina edukována prostřednictvím vystoupení na tematicky odpovídajícím 

způsobem zaměřených konferencích, případně při nich realizovaných specializovaných 
workshopech. Příjemce předpokládá alespoň 6 takových akcí za dobu realizace projektu. 
Délka sdělení se bude odvíjet od typu a charakteru dané akce (předpoklad je celková délka 
sdělení 1-2 hodiny). Ani v případě těchto akcí však nedojde k naplnění znaků bagatelní 
podpory, přestože je tato forma šíření informací o možnosti užití výstupů velmi důležitá.  Při 
těchto edukačních akcích nebude cílové skupině poskytována přímá podpora. 

 
Konkrétní rozklíčování vzdělávání na konferencích: 

 Celkem 4 konference se samostatným panelem (2-3 hodiny) 

 Celkem 2 konference s prezentací výstupů projektu (1-2 hodiny) 
 

C. Cílená kontinuální školení zaměstnanců žadatele. Dle příjemce je nezbytné, aby zaměstnanci 
ÚZIS ČR měli široké povědomí o jednotlivých registrech NZIS, dostupných nástrojích a 
metodikách, neboť jen tak mohou kvalifikovaně vystupovat vůči cílové skupině a poskytovat 
jí účinnou podporu v oblastech aktivit ÚZIS ČR. Cílená školení mají probíhat formou 
metodických seminářů, členěných tematicky pro každý registr NZIS. 

 
Konkrétní rozklíčování počtu a typů akcí: 
IT aspekty rozvoje NZIS dle jednotlivých registrů:  

 cílovou skupinou jsou vlastní zaměstnanci žadatele z odboru IT, účastníci 
budou proškoleni v míře vyšší, nežli je bagatelní podpora 

 předpokládáme periodicitu cca 1x měsíčně, od cca 6 měsíce realizace projektu 
(tedy cca 30 akcí) 

 předpokládaná účast 10 participantů  

 doba trvání školicí akce cca 2 hodiny 
 
Analytické aspekty rozvoje NZIS dle jednotlivých registrů:  

 cílovou skupinou jsou vlastní zaměstnanci žadatele z odboru Analýzy dat, 
účastníci budou proškoleni v míře vyšší, nežli je bagatelní podpora 

 náplní seminářů budou zejména informace o metodických otázkách správy a 
rozvoje těchto registrů včetně praktických příkladů. 

 předpokládáme periodicitu cca 1x měsíčně, od cca 6 měsíce realizace projektu 
(tedy cca 30 akcí) 

 předpokládaná účast 10 participantů 

 doba trvání školicí akce cca 2 hodiny 
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 Workshopy pro zaměstnance žadatele a partnera 

 celkem dva třídenní workshopy na konci druhého a třetího roku trvání 
projektu 

 tematicky zaměřené převážně na analytický a interní reporting a vyvíjené 
aplikace 

 předpokládaný počet účastníků: 40  
 

Na základě žádosti objednatele budou předmětem této evaluace pouze školení poskytovaná 

zaměstnancům ÚZIS, resp. MZ ČR. V rámci sledovaného období (v době přípravy Druhé průběžné 

zprávy) přitom byla uspořádána Letní škola, jejíž vyhodnocení je uvedeno dále. Ostatní vzdělávací 

aktivity zajištěné v rámci dosavadní realizace projektu jsou uvedeny v části 3.1 této zprávy v přehledu 

plnění této aktivity v jednotlivých dosud uzavřených monitorovacích obdobích.  

Letní škola byla určena analytickým pracovníkům, vědeckým pracovníkům, vývojářům, studentům. 

Z informací dostupných hodnotiteli se jí účastnilo 62 účastníků – zaměstnanců ÚZIS, z nichž bylo 

dotazníkovým šetřením osloveno 38 (jedná se o informace ze seznamu ubytovaných účastníků, počet 

tak není úplný). Letošní 13. ročník letní školy byl zaměřen na oblast dolování dat z různých 

informačních zdrojů, jejich efektivní zpracování a následnou vizualizaci na webu. Cílem akce bylo 

poskytnout účastníkům komplexní pohled na proces vytěžování informací z datových podkladů a 

v praxi upozornit na možná úskalí při řešení projektů. Letní škola probíhala v moderně vybaveném 

Univerzitním centru Telč a byla složena z několika tematických bloků v podobě diskusních panelů, 

edukačního semináře, pracovních workshopů a přednáškových sekcí.  

Potřeby cílové skupiny byly ze strany realizátora projektu ověřovány prostřednictvím interní 

komunikace v rámci NZIS, tj. např. na interních poradách je aktuální potřeba dovzdělávání pracovníků 

probírána.  

Spokojenost s Letní školou byla u zástupců cílové skupiny ověřována evaluačním týmem, a to na 

základě elektronických dotazníků. Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 27. 9. 2017 – 12. 10. 2017.  

Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření je součástí Přílohy č. 6.2. Zde uvádíme shrnutí hlavních 

zjištění během tohoto šetření. 

Celkem bylo osloveno v souvislosti s Letní školou 38 respondentů, na otázky odpovědělo 23 (60,5 %) 

z nich. Respondenti hodnotili jednotlivé bloky vzdělávacích aktivit – vždy se vyjadřovali ke 

srozumitelnosti předávaných informací a jejich praktické využitelnosti, specifikovali konkrétní přínos 

pro jejich práci, uváděli informaci, co je nejvíce zaujalo a zda jim vyhovovala forma, jakou jim byly 

informace předány. Rovněž mohli vzdělávací aktivitu ještě komentovat či cokoliv doplnit. 

Srozumitelnost předaných informací byla respondenty nejlépe hodnocena v Přednáškovém bloku: 

Jazyk a dolování dat a Edukačním semináři: Směřujeme ke kvalitě aneb Úvod do práce s grafikou a 

typografií. Průměrné hodnocení zde bylo 1,30 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší). Nejméně 

srozumitelný byl dle respondentů Interaktivní blok: Dolování dat a projektové řízení: Pohled z praxe, 

průměrné hodnocení bylo 1,65. 

Praktická využitelnost předaných informací byla respondenty nejlépe hodnocena v Přednáškovém 

bloku: Jazyk a dolování dat a Edukačním semináři: Směřujeme ke kvalitě aneb Úvod do práce 

s grafikou a typografií. Průměrné hodnocení zde bylo 1,48. Nejnižší praktickou využitelnost měl dle 
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respondentů Přednáškový blok: Jazyk R, dolování dat a interaktivní vizualizace nad medicínskými 

daty, průměrné hodnocení zde bylo 1,74. 

Většina respondentů popsala konkrétní přínos vzdělávacích aktivit pro jejich práci – např. orientace 

v dané problematice, uplatnění a využití informací v praxi, rozšíření znalostí v oboru, inspirace pro 

možnost využití v praxi. 

Nejvíce respondenty zaujaly příklady z praxe, vizualizace dat, rozšíření možnosti využití jazyku R, 

rozbor typografických chyb, profesionalita přednášejících, zábavná forma podání tématu. 

Všichni respondenti byli spokojeni s formou, jakou jim byly informace předány. 

Předběžná odpověď na EQ 1.5: Do jaké míry reflektovala témata a rozsah vzdělávání reálné 

potřeby účastníků pro jejich činnost?:  

Na základě provedených šetření v rámci realizované vzdělávací akce Letní škola lze konstatovat, že 

témata a rozsah vzdělávání reflektují reálné potřeby účastníků vzdělávání. Praktická využitelnost 

předaných informací byla respondenty nejlépe hodnocena v Přednáškovém bloku: Jazyk a dolování 

dat a Edukačním semináři: Směřujeme ke kvalitě aneb Úvod do práce s grafikou a typografií. 

Průměrné hodnocení zde bylo 1,48 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší). Většina respondentů popsala 

konkrétní přínos vzdělávacích aktivit pro jejich práci – např. orientace v dané problematice, uplatnění 

a využití informací v praxi, rozšíření znalostí v oboru, inspirace pro možnost využití v praxi. 

3.6 Překážky realizace projektu (k EQ 1.6) 

V této kapitole jsou shrnuty překážky realizace projektu, s nimiž se zástupci projektového týmu 

setkali v době před zpracováním této Druhé průběžné zprávy.  

Dle sdělení zástupců realizačního týmu projektu nebylo zatím nutné řešit během realizace závažné 

problémy při plnění aktivit. 

Drobnou překážkou je zajištění personálních kapacit, a to některých pozic pro realizační tým, např. IT 

experti, analytici dat, databázový specialista. Pro tyto pozice se v Praze těžko hledají odpovídající lidé, 

projekt nabízenou výší odměny není konkurenceschopný v tomto regionu. Situace je řešena prací 

navíc stávajících pracovníků či přijímání osob na DPP. 

Další identifikovanou překážkou je riziko nenaplnění finančního milníku. S ohledem na skutečnost, že 

výběrové řízení na nákup investice se zdrželo a tato bude nakoupena až v první polovině roku 2018, 

bude tak čerpání finančních prostředků posunuto a finanční milník by tak nebyl naplněn. Již nyní je 

rovněž zřejmé, které položky rozpočtu se nepodaří dočerpat (např. v oblasti cestovného, osobních 

nákladů). Uvedené bude řešeno žádostí o podstatnou změnu projektu, jejímž předmětem bude 

snížení rozpočtu při dodržení všech pravidel daných v OPZ. 
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Předběžná odpověď na EQ 1.6: Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace projektu 

překonávat?:  

Lze konstatovat, že v průběhu realizace projektu nebylo zatím nutné řešit závažné problémy při 

plnění aktivit. Identifikovanou drobnou překážkou je zajištění personálních kapacit, a to některých 

pozic pro realizační tým (IT experti, analytici dat, databázový specialista). Dále pak riziko nenaplnění 

finančního milníku, které bude řešeno žádostí o podstatnou změnu, jejímž předmětem bude snížení 

rozpočtu při dodržení všech pravidel daných v OPZ. 

3.7 Potřeba spolupráce a míra spolupráce s dalšími subjekty (k EQ 1.7)  

V této kapitole je analyzována potřeba a míra spolupráce projektového týmu s dalšími subjekty.  

Projekt je realizován s partnerem bez finanční účasti, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále 

jen MZ ČR). Smlouva o partnerství uzavřená mezi ÚZIS a MZ ČR vymezuje úkoly a odpovědnosti 

těchto stran při realizaci hodnoceného projektu.  

Konkrétně je touto smlouvou vymezeno, že mezi povinnosti příjemce při realizaci hodnoceného 

projektu budou patřit: (1) realizace projektu v souladu s pravidly pro příjemce OP Z; (2) vytvoření a 

včasné předkládání všech projektových výstupů, tedy celkem 56 napsaných a zveřejněných analýz, 

evaluací, koncepcí, strategií, studií apod.; (3) podpora 20 institucí prostřednictvím výstupů projektu; 

(4) proškolení 60 osob cílové skupiny; (5) zajištění řádné administrace a publicity projektu dle 

pravidel OP Z.  

Mezi povinnosti partnera (MZ ČR) dle této smlouvy o partnerství patří: (1) účastnit se zasedání Řídící 

rady projektu; (2) spolupodílet se na strategických rozhodnutích v rámci realizace projektu a 

rozhodovat o klíčových aspektech jeho realizace; (3) v rámci činnosti a pravomocí Řídící rady projektů 

kontrolovat a schvalovat finální podoby výstupů; (4) v rámci činnosti a pravomocí Řídící rady projektů 

dohlížet na koordinaci postupu činností projektu s realizovaným projektem „Metodická optimalizace 

a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“; (5) převzít legislativní odpovědnost za 

projektové výstupy a jejich aplikaci do praxe; (6) spolupracovat na motivaci cílové skupiny a oslovit 

přímo řízené organizace s pokyny na spolupráci na projektu ve smyslu konzultací a oponentury jim 

určených výstupů projektu.  

Mezi příjemcem projektu a partnerem projektu MZ ČR) existuje velmi úzká spolupráce i z důvodu 

souladu vyvíjené komponenty NZIS se strategií MZ ČR a jeho aktuální koncepcí Enterprise 

architektury. Webové reportovací aplikace představují samostatný informační kanál, který má být 

plně spravován a provozován ÚZIS. Podpůrné aplikace NZIS mají být rovněž vyvíjeny v souladu se 

strategií resortu a jeho potřebami. Dále se předpokládá integrace aplikací do Jednotné technologické 

platformy registrů resortu zdravotnictví. Největší vyvíjenou aplikací má být nový Národní registr 

hrazené péče, který bude v souladu s Enterprise architekturou resortu a koncepcí eHealth resortu 

budován jako nezávislá samostatná aplikace, která bude spravována i technicky provozována 

výhradně zaměstnanci ÚZIS ČR. Takto popsaná základní koncepce hodnoceného projektu má být 

průběžně konzultována v rámci pracovních skupin strategie eHealth MZ ČR a hlavním architektem 

eHealth MZ ČR. (Zdroj: Popis celkové kompatibility IS ve vazbě na další systémy v resortu).  
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Dalšími spolupracujícími subjekty jsou orgány místních samospráv (obce a kraje a jejich 

zaměstnanci), pro které je zajišťováno proškolování úředníků pro práci s krajskými portály 

(Vzdělávací workshop – Možnosti využití Regionálního reportingu a jeho nastavení), v rámci nějž 

mohou uplatnit svoje připomínky k reportingu. 

Dále rovněž Krajské hygienické stanice (KHS), poskytovatelé zdravotních služeb, Státní zdravotní 

ústav (SZÚ), zdravotní pojišťovny.  

S některými subjekty funguje již dlouhodobá spolupráce (např. poskytovatelé dat). Větší součinnost a 

zlepšení spolupráce je nutné se zdravotními pojišťovnami. 

Předběžná odpověď na EQ 1.7: Jaká je potřeba spolupráce a míra spolupráce s dalšími subjekty 

(MZ ČR, KHS, orgány místních samospráv apod.)?:  

Mezi příjemce a partnerem existuje velmi úzká spolupráce i z důvodu souladu vyvíjené komponenty 

NZIS se strategií MZ ČR. Míra spolupráce s dalšími subjekty (např. KHS, orgány místních samospráv, 

zdravotní pojišťovny) je rovněž velmi důležitá, i když je mnohem menší, nicméně pro budoucí 

fungování registrů NZIS s ohledem na součinnost, kterou budou uvedené subjekty pro správné 

fungování registrů NZIS poskytovat, je rovněž při tvorbě NZIS nezbytná. 

3.8 Závěry  

Závěry Druhé průběžné zprávy jsou uvedeny v následující tabulce.  
 
Tabulka 12: Závěry Druhé průběžné zprávy  

Závěr Kontextové informace  

Dosavadní proces realizace projektu byl zajištěn 
plně v souladu s plánovanými cíli projektu.  

V době provádění tohoto hodnocení 
nenasvědčuje nic tomu, že by projektových cílů 
nemělo být prostřednictvím stanovených 
klíčových aktivit projektu dosaženo. 

Dle provedených analýz je možné nastavení 
vstupů projektu, a to zejména finančních vstupů 
považovat za daných podmínek a předpokladů (tj. 
zejména za daného složení odborného 
realizačního týmu) odpovídající stanoveným 
projektovým cílům.  

Hlavními vstupy projektu jsou jednoznačně 
lidské zdroje.  

 

Lze konstatovat, že nebyl identifikován zásadní 
nesoulad s plánem a předpoklady realizace 
projektu.  

V současné době je řešen posun výběrového 
řízení na investici, které bude ukončeno až 
v příštím roce. Rovněž jsou řešeny některé 
personální otázky – chybějící zajištění pozic. 

Na základě provedených šetření v rámci 
realizované vzdělávací akce Letní škola lze 
konstatovat, že témata a rozsah vzdělávání 
reflektují reálné potřeby účastníků vzdělávání.  

 

Praktická využitelnost předaných informací byla 
respondenty nejlépe hodnocena v 
Přednáškovém bloku: Jazyk a dolování dat a 
Edukačním semináři: Směřujeme ke kvalitě aneb 
Úvod do práce s grafikou a typografií. Průměrné 
hodnocení zde bylo 1,48 (na stupnici 1 nejlepší, 
5 nejhorší). Většina respondentů popsala 
konkrétní přínos vzdělávacích aktivit pro jejich 
práci – např. orientace v dané problematice, 
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uplatnění a využití informací v praxi, rozšíření 
znalostí v oboru, inspirace pro možnost využití 
v praxi. 

Lze konstatovat, že v průběhu realizace projektu 
nebylo zatím nutné řešit závažné problémy při 
plnění aktivit.  

 

Identifikovanou drobnou překážkou je zajištění 
personálních kapacit, a to některých pozic pro 
realizační tým (IT experti, analytici dat, 
databázový specialista). Dále pak riziko 
nenaplnění finančního milníku, které bude 
řešeno žádostí o podstatnou změnu, jejímž 
předmětem bude snížení rozpočtu při dodržení 
všech pravidel daných v OPZ. 

Mezi příjemcem a partnerem existuje velmi úzká 
spolupráce i z důvodu souladu vyvíjené 
komponenty NZIS se strategií MZ ČR. Míra 
spolupráce s dalšími subjekty (např. KHS, orgány 
místních samospráv, zdravotní pojišťovny) je 
rovněž velmi důležitá, i když je mnohem menší, 
nicméně pro budoucí fungování registrů NZIS 
s ohledem na součinnost, kterou budou uvedené 
subjekty pro správné fungování registrů NZIS 
poskytovat, je rovněž při tvorbě NZIS nezbytná. 

S některými subjekty funguje již dlouhodobá 
spolupráce (např. poskytovatelé dat). Větší 
součinnost a zlepšení spolupráce je nutné se 
zdravotními pojišťovnami. 

 

4 Další postup  

Dále je uveden další postup realizace této zakázky. Oproti údajům uvedeným již ve Vstupní zprávě je 

další postup dále zpřesněn a aktualizován.  

Závazné termíny jsou v harmonogramu zvýrazněny.  

Tabulka 13: Indikativní harmonogram evaluace   

Termín  Činnost  

Příprava Průběžné evaluační zprávy 3 a 4  

Průběžně po celou dobu přípravy Průběžné 
evaluační zprávy 3 a 4  

Studium dokumentace nutné pro přípravu 
Evaluační zprávy č. 3 a 4  

První až druhý měsíc přípravy Průběžných 
evaluačních zpráv 3 a 4  

Rozhovor se zástupci příjemce projektu  

Poslední čtvrtletí roku 2017  Dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami 

První čtvrtletí roku 2018   Hloubkové rozhovory se zástupci cílových skupin  

Do konce června 2018 Odevzdání Průběžné evaluační zprávy č. 3 a 4  

Příprava Závěrečné evaluační zprávy  

Průběžně po celou dobu přípravy Závěrečné 
evaluační zprávy  

Studium dokumentace nezbytné pro přípravu 
Závěrečné evaluační zprávy  

První až druhý měsíc přípravy Závěrečné 
evaluační zprávy 

Rozhovor se zástupci příjemce projektu  

Poslední čtvrtletí roku 2018  Dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami 
projektu  

Listopad – prosinec 2018 Hloubkové rozhovory se zástupci cílových skupin 
projektu  

Do 6 měsíců od odsouhlasení Průběžné 
evaluační zprávy č. 4  

Odevzdání Závěrečné evaluační zprávy  
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5 Použité dokumenty a zdroje dat  

Níže je uveden přehled dokumentů využitých pro zpracování Druhé průběžné zprávy.  

Tabulka 14: Zdroje dat využité pro zpracování Druhé průběžné zprávy   

Dokumenty  Zdroj 

Projektová žádost včetně příloh Informační systém ESIF - KP14+ 

1., 2., 3. Zpráva o realizaci včetně příloh Informační systém ESIF - KP14+ 

Popis celkové kompatibility IS ve vazbě na další systémy 
v resortu 

Informační systém ESIF – KP14+  

Webové stránky Regionálního zpravodajství NZIS http://reporting.uzis.cz/ 

 

6 Přílohy 

6.1  Teorie změny projektu NZIS  

V této části dokumentu je zpracována teorie změny hodnoceného projektu.  

http://reporting.uzis.cz/
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6.2  Vyhodnocení dotazníkového šetření účastníků Letní školy 

Osloveno bylo 38 účastníků dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové šetření probíhalo 

elektronicky ve dnech 27. 9. 2017 – 12. 10. 2017. Během této doby byla účastníkům zaslána 

připomínka k vyplnění a poděkování těm, co již dotazník vyplnili. 

Dotazník vyplnilo 23 respondentů, tj. 60,5 % oslovených. 

Interaktivní blok: Dolování dat a projektové řízení: Pohled z praxe 

1. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 1 2 3 4 5 

srozumitelnost předaných informací 12 9 1 0 1 

praktickou využitelnost předaných informací 6 10 6 0 1 

 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost předaných informací - 1,65 

Průměrné hodnocení – praktická využitelnost předaných informací - 2,13 

 

2. Specifikujte prosím konkrétní přínos získaných informací pro Vaši práci. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Lepší orientace v dané problematice 8 

Uplatnění informací v praxi, inspirace do budoucnosti 7 

Pochopení činnosti jednotlivých rolí v týmu 6 

100% přínos informací 1 

Žádný přínos 1 

 

65 % (15) respondentů uvádí, že konkrétním přínosem je lepší orientace v dané problematice, 

uplatnění informací v praxi, inspirace do budoucna. Jeden respondent uvedl, že mu získané 

informace nepřinesly žádný přínos pro jeho práci. 

 

3. Co vás na aktivitě nejvíce zaujalo? Specifikujte prosím. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Příklady z praxe 9 

Profesionalita přednášejících (inspirace, motivace, vystupování) 5 

Pochopení životního cyklu projektu 4 

Nic konkrétního 2 

Informace pro nové zaměstnance 2 

Informace o Webstudiu 1 

 

Nejvíce účastníky zaujaly příklady z praxe – 39 % (9) respondentů a profesionalita přednášejících – 22 

% (5) respondentů. 
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4. Vyhovuje Vám způsob (myšleno zvolená forma), jakým byly informace předány?  

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 23 100  

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

 

Všichni účastníci byli spokojeni s formou, jakou jim byly informace předány. 

 

5. Chcete ke vzdělávací aktivitě ještě cokoliv doplnit či komentovat? 

 Odpověď Počet odpovědí 

A NE 21 

B ANO 2 

 

Respondenti, kteří vybrali odpověď „ano“, uvedli:  

,,Bylo by dobré příště zapojit ještě více příkladů z praxe.“ 

 

,,Přednáška Petra Brabce byla vysloveně nábor nových pracovníků z řad studentů, navíc podle mě 

dost urazil datamanažery (kteří se LŠ neúčastnili), když prohlásil, že berou vlastně každého a že na 

datamanažera nemusí být člověk ani moc chytrý. To urazilo trochu i mě jako analytika.“ 

 

Přednáškový blok: Jazyk R a dolování dat 

 

1. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 1 2 3 4 5 

srozumitelnost předaných informací 18 4 0 1 0 

praktickou využitelnost předaných informací 14 8 0 1 0 

 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost předaných informací – 1,30 

Průměrné hodnocení – praktická využitelnost předaných informací – 1,48 

 

2. Specifikujte prosím konkrétní přínos získaných informací pro Vaši práci. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Možnosti využití v praxi 12 

Prvotní celkové seznámení s Jazykem R 8 

100% přínos informací 1 

Žádné 1 

 
Možnost využití v praxi uvádí jako konkrétní přínos 52 % (12) respondentů. Jeden respondent uvedl, 

že mu získané informace nepřinesly žádný přínos pro jeho práci. 
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3. Co vás na aktivitě nejvíce zaujalo? Specifikujte prosím. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Vizualizace dat 7 

Rozšíření možnosti využití jazyku R 6 

Využitelnost v praxi 5 

Možnost kódování 1 

R shiny, balíček Reporters 1 

Softwarové řešení 1 

 

V tomto bloku respondenty nejvíce zaujala vizualizace dat (30 %, 7), rozšíření možnosti využití jazyku 

R (26 %, 6) a využitelnost v praxi (22 %, 5). 

4. Vyhovuje Vám způsob (myšleno zvolená forma), jakým byly informace předány?  

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 23 100  

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

Všichni účastníci byli spokojeni s formou, jakou jim byly informace předány. 

 

5. Chcete ke vzdělávací aktivitě ještě cokoliv doplnit či komentovat? 

 Odpověď Počet odpovědí 

A NE 22 

B ANO 1 

 

Respondent, který vybral odpověď „ano“, uvedl:  

,,Líbilo by se mi doplnit přednášku konkrétními vzorovými příklady, které by si studenti mohli 

vyzkoušet.“ 

 

Přednáškový blok: Jazyk R, dolování dat a interaktivní vizualizace nad medicínskými 

daty 

1. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 1 2 3 4 5 

srozumitelnost předaných informací 14 7 1 1 0 

praktickou využitelnost předaných informací 12 6 4 1 0 

 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost předaných informací – 1,52 

Průměrné hodnocení – praktická využitelnost předaných informací – 1,74 
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2. Specifikujte prosím konkrétní přínos získaných informací pro Vaši práci. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Rozšíření znalostí v oboru 11 

Možnosti využití v praxi 7 

Shiny aplikace 2 

100% přínos informací 1 

Získání kontaktů 1 

Žádné 1 

 
Celkem 48 % (11) respondentů vidí konkrétní přínos v rozšíření znalostí v oboru, 30 % (7) v možnosti 

využití v praxi. Jeden respondent uvedl, že mu získané informace nepřinesly žádný přínos pro jeho 

práci. 

 

3. Co vás na aktivitě nejvíce zaujalo? Specifikujte prosím. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Nové možnosti využití jazyku R 6 

Využitelnost v praxi 5 

Zpracování tématu 4 

Shiny aplikace 1 

Přednáška Neuro-Klempíř 1 

Přednáška M. Karolyi 1 

Možnosti kódování dat 1 

Nic 1 

 

V tomto bloku respondenty nejvíce zaujaly nové možnosti využití jazyku R (26 %, 6) a využitelnost 

v praxi (22 %, 5). 

4. Vyhovuje Vám způsob (myšleno zvolená forma), jakým byly informace předány?  

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 23 100  

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

 

Všichni účastníci byli spokojeni s formou, jakou jim byly informace předány. 

 

5. Chcete ke vzdělávací aktivitě ještě cokoliv doplnit či komentovat? 

 Odpověď Počet odpovědí 

A NE 22 

B ANO 1 

 

Respondent, který vybral odpověď „ano“, uvedl:  

,,Blok byl suprově připraven. Přednášející byli opravdu znalí problematiky. Byla jsem nadšena.“ 
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Edukační seminář: Směřujeme ke kvalitě aneb úvod do práce s grafikou a typografií 

1. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 1 2 3 4 5 

srozumitelnost předaných informací 19 3 0 0 1 

praktickou využitelnost předaných informací 17 3 2 0 1 

 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost předaných informací – 1,30 

Průměrné hodnocení – praktická využitelnost předaných informací – 1,48 

 

2. Specifikujte prosím konkrétní přínos získaných informací pro Vaši práci. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Inspirace pro možnosti využití v praxi 7 

Objasnění typografických pravidel 11 

Komunikace s kolegy 3 

Jiná odpověď 2 

 
Celkem 48 % (11) respondentů vidí konkrétní přínos v objasnění typografických pravidel, 30 % (7) 

v inspiraci pro možnost využití v praxi. 

 

Příklady jiných odpovědí respondentů: 

,,Nejužitečnější blok celé letní školy.“ 

,,Seminář byl podaný jednoduše a přitom přinesl spoustu důležitých informací“ 

 

3. Co vás na aktivitě nejvíce zaujalo? Specifikujte prosím. 

Shrnutí odpovědí respondentů Počet odpovědí 

Rozbor typografických chyb 11 

Zábavná forma podání tématu 5 

Oblast probíraných témat 2 

Představení Comprehensive Cancer Care Network pilot model 1 

Přednáška Neuro - Klempíř 1 

Podpora vzdělávání v clinical decision making 1 

Rozšíření možností pro zapojení se do podobných projektů 1 

 

V tomto bloku respondenty nejvíce zaujal rozbor typografických chyb (48 %, 11) a zábavná forma 

podání tématu (22 %, 5). 

4. Vyhovuje Vám způsob (myšleno zvolená forma), jakým byly informace předány?  

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 23 100  

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

 

Všichni účastníci byli spokojeni s formou, jakou jim byly informace předány. 
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5. Chcete ke vzdělávací aktivitě ještě cokoliv doplnit či komentovat? 

 Odpověď Počet odpovědí 

A NE 22 

B ANO 1 

 

Respondent, který vybral odpověď „ano“, uvedl: ,,Suprový přednes pana Gregora.“ 

 

Prostor pro Vaše další sdělení týkající se tohoto dotazníku: 

 

Sdělení respondentů: 

 ,,Letní škola matematické biologie byla velmi zajímavou akcí, která rozšířila moje znalosti v 

oblastech, kterým se běžně v pracovním čase nemám prostor věnovat. Atmosféra setkání byla 

příjemná a společenský večer přispěl k utužení vztahů s kolegy.“ 

 ,,Jen více takových akcí!“ 

 ,,Nemám další doplňující informace, pouze bych ráda opakovaně poděkovala kolegům za 

skvěle připravené vzdělávací aktivity a interaktivní přístup.“ 

 ,,Myslím si, že keby bola táto letná škola na 3 dni, mali by sme viac času na riešenie našich 

úloh a bol by priestor ešte na nejakú prednášk 

 


