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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 První průběžné zprávy je popsat výchozí stav před zahájením realizace hodnoceného projektu, 

a to v oblastech pokrytých klíčovými aktivitami 2 (Tvorba a publikace inovovaných metodik) a 3 

(Návrh a implementace analytického reportingu). Podrobněji je zadání pro První průběžnou zprávu 

popsáno v kapitole 2.  

2 Zadání a postup pro První průběžnou zprávu  

První průběžná zpráva obsahuje základní vstupní data pro následně prováděná hodnocení. Tato 

výchozí data shrnují stav před začátkem projektu v oblastech pokrytých klíčovými aktivitami 2 

(Tvorba a publikace inovovaných metodik) a 3 (Návrh a implementace analytického reportingu) – 

tedy v oblasti datových standardů a reportingu.  

Zpráva tak představuje zjištění ze šetření sbírajícího data reflektující výchozí stav vybraných registrů, 

datových standardů a reportingových nástrojů. Stav byl zjišťován v souladu se schváleným 

evaluačním designem ve Vstupní zprávě.  

Konkrétně byla výchozí data týkající se stavu před začátkem projektu ve stanovených oblastech 

zajištěna díky spolupráci s příjemcem projektu, se kterým byl zajištěn plánovaný rozhovor a který 

také evaluačnímu týmu poskytl v průběhu přípravy První průběžné zprávy předchozí dokumentaci 

k vybraným registrům – tj. uživatelské příručky, závazné pokyny u vybraných registrů. Náhledy 

relevantních webových stránek z doby před zahájením projektu poskytnuty nebyly, neboť nejsou dle 

informací od příjemce dostupné.   

Evaluační tým na základě těchto dat popsal výchozí stav ve stanovených oblastech před realizací 

projektu. Tento výchozí stav bude následně v Závěrečné evaluační zprávě srovnán se stavem v době 

přípravy Závěrečné evaluační zprávy.  

Vzhledem ke skutečnosti, že další šetření, která budou využívána v dalších etapách hodnocení a také 

při přípravě Závěrečné evaluační zprávy, byla zúžena jen na některé vybrané registry, bylo se zástupci 

objednatele dohodnuto, že i zjištění týkající se výchozího stavu v oblastech pokrytých klíčovými 

aktivitami 2 a 3 budou vztaženy pouze na registry vybrané pro další etapy hodnocení. Konkrétně je 

tak předmětem První průběžné zprávy charakteristika výchozího stavu v oblasti datových standardů a 

reportingu vztahujících se k těmto registrům: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb,  
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Národní registr hrazených zdravotních služeb a v rámci Národního registru reprodukčního zdraví pak 

Národní registr rodiček.  

V souladu se Vstupní zprávou této evaluace nejsou v První průběžné zprávě ještě zodpovídány žádné 

ze stanovených evaluačních otázek.  

2.1 Obecné informace k oblasti datových standardů a reportingu  

V této části První průběžné zprávy jsou shrnuty základní obecné informace ke klíčovým aktivitám 

projektu, k nimž je tato evaluační zpráva vztažena.  

Klíčová aktivita č. 2   - Tvorba a publikace inovovaných metodik 
Cíl klíčové aktivity dle projektové žádosti: 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.  

Konkrétním cílem v oblasti tvorby a publikace inovovaných metodik je dle vyjádření příjemce 

sjednocení metodik do jednotné podoby, zvýšení jejich přehlednosti a zároveň zajištění souladu 

metodik s převodem registrů do jednotného metodického prostředí (přechodem na jednotnou 

technologickou platformu je možno do registrů hlásit i dávkově). Registry navíc budou mít 

sjednocený přístup ke zpracování metodik (metodiky budou zpracovány v jednotné formě) a budou 

reflektovat i obsahové změny související s vývojem v oblasti jednotlivých registrů.  

Hlavním důvodem této aktivity projektu byla dle vyjádření příjemce snaha zkvalitnit a zjednodušit 

hlášení do NZIS a zároveň také významné rozšíření datové informační základny NZIS a umožnění 

poskytování zcela nových výstupů z NZIS (např. díky NRHZS). S tím souvisí také zjednodušení činnosti 

zpravodajských jednotek a zvýšení efektivity kontroly dat a jejich využívání např. formou analytického 

reportingu.  

Podněty pro přípravu této klíčové aktivity projektu byly sbírány i prostřednictvím komunikace se 

zástupci cílových skupin, a to v rámci odborných rad registrů, ale i např. na odborných platformách  

a konferencích. Konkrétní záznamy o diskutovaných potřebách cílových skupin však nejsou 

k dispozici. Zároveň ani na help desku, který poskytuje poradenství zpravodajským jednotkám, není 

zavedena praxe zaznamenávání vznášených požadavků.  

Výstupem dle projektové žádosti jsou: Inovované metodické dokumenty, celkem 14 ks dokumentů 

(vytvořených ke každému registru NZIS) 

Dle projektové žádosti 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 jak také interpretovat výsledné parametry.  
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Klíčová aktivita č. 3 – Návrh a implementace analytického reportingu 
Cíl klíčové aktivity dle projektové žádosti: Nově vybudovat analytický reporting z NZIS poskytovaný 

dle potřeb jednotlivých segmentů cílové skupiny. Vznikne tak optimalizovaná a standardizovaná 

informační platforma pro cílové skupiny.  

Konkrétním cílem v oblasti analytického reportingu je dle vyjádření příjemce zlepšení kvality dat 

v registrech, usnadnění využívání dat v registrech pro cílové skupiny a zjednodušení hlášení do NZIS. 

S tím souvisí i snazší orientace ve zdravotní péči a i lepší schopnost zdravotní péči řídit.  

Vytvoření analytického reportingu se také opíralo o potřeby cílových skupin známé příjemci z jednání 

se zástupci krajů, prostřednictvím help desku či prostřednictvím setkání s odbornou veřejností.  

V době před vznikem analytického reportingu i v době jeho vývoje se objevuje řada žádostí o analýzy 

dat v NZIS, postupem času by se však počet těchto žádostí mohl snížit, neboť požadovaná data jsou 

často dostupná právě ve zpřístupněném analytickém reportingu. Počet těchto žádostí i jejich 

zaměření jsou na ÚZIS evidovány, nicméně tato data nebyla v době zpracování První průběžné zprávy 

evaluačnímu týmu poskytnuta.  

Výstup dle projektové žádosti jsou: Interní webový report pro validaci dat v NZIS - 14 ks, Soubor 

analytických reportů - 11 ks, Počet podpořených institucí - 20 ks. 

Dle projektové žádosti bude veřejný reporting pro dané cílové skupiny specificky přizpůsobený, bude 

respektovat jejich role v optimalizaci a řízení zdravotní péče, bude navázán na Národní registr 

poskytovatelů zdravotních 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.  

3 Přehled zjištění a závěrů  

3.1 Popis výchozího stavu u vybraných registrů 

V této kapitole jsou uvedeny informace k vybraným registrům týkající se dostupných metodických 

dokumentů k danému registru v době před zahájením realizace projektu.  

Od zadavatele byly vyžádány metodické dokumenty k vybraným registrům z doby před zahájením 

projektu i aktuálně platné dokumenty. Zadavatelem byly poskytnuty dokumenty:  Registr 

zdravotnických zařízení – Systémová příručka (8. 12. 2010), ICZ.a.s.; Registr zdravotnických zařízení – 

uživatelská příručka, verze 5.3 (8. 12. 2010); Závazné pokyny NZIS – Národní registr rodiček, 007-

20070101, Pokyny k obsahu datové struktury; Závazné pokyny NZIS – Národní registr rodiček, 007-

20090101, Pokyny k obsahu datové struktury.  

Vzhledem ke skutečnosti, že stav analytického reportingu v době před zahájením realizace 

hodnoceného projektu byl nulový (analytický reporting v době před zahájením realizace projektu a 

de facto i metodiky k analytickému reportingu v době před zahájením projektu ještě neexistovaly), 
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proto se evaluační tým zaměřil v rámci zpracování této evaluační zprávy alespoň na výchozí stav 

metodik k hodnoceným registrům (viz podrobněji dále v této kapitole).  

3.1.1 Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních 

služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách. 

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k poskytování zdravotních služeb, 

odborných zástupcích, místech poskytování a podrobné informace o provozovaných zdravotnických 

zařízeních. 

K Národnímu registru poskytovatelů zdravotních služeb (dříve Registru zdravotnických zařízení) 

existovala Systémová příručka Registru zdravotnických zařízení (RZZ) (8. 12. 2010, zpracovatel ICZ 

a.s.) popisující prostředí provozu systému RZZ. Dokument má rozsah 50 stran a obsahuje kapitoly: 

Použitá dokumentace 

1. Úvod  

2. Prostředí provozu systému RZZ 

3. Popis programů 

4. Doplňující informace 

5. Datový model 

Příloha A – Příkazy SQL na vytvoření tabulek 

Dalším dokumentem je Registr zdravotnických zařízení – Uživatelská příručka, verze 5.3 (8. 12. 

2010) 

Tento rozsáhlý dokument (125 stran) obsahuje celkem 7 kapitol:  

1. Hlavní stránka Registry ÚZIS (popisuje přístup k aplikaci Registr zdravotnických zařízení),  

2. Hlavní nabídka (seznamuje uživatele s přehledem všech dostupných nabídek a voleb v aplikaci),  

3. Formuláře (podává detailní popis všech obrazovkových formulářů, se kterými se v registru pracuje, 

vysvětluje postupy při hledání, prohlížení, pořizování, opravě nebo rušení dat v registru. Seznamuje 

uživatele s ovládáním formulářů.), 

4. Sestavy, reporty, výstupní tabulky (představuje výčet výstupních sestav s popisem jejich obsahu a 

způsobu vytvoření), 

5. Číselníky (obsahuje popis obecného formuláře pro číselníky, vysvětluje způsob práce s ním a 

obsahuje podrobný popis číselníků použitých v aplikaci), 

6. Administrátor (popisuje administrátorské funkce a systém uživatelských rolí v aplikaci), 

7. Informace (seznamuje uživatele s dokumentací a vysvětluje postup při změně hesla). 

Součástí dokumentu jsou u dílčích popisů „náhledy obrazovek“ z registru během jeho používání při 

různých úkonech. 
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3.1.2 Národní registr rodiček 

K národnímu registru rodiček existoval před zahájením realizace projektu metodický dokument: 

Závazné pokyny NZIS - Národní registr reprodukčního zdraví - Rodičky – Pokyny k obsahu datové 

struktury (007_20160101). Tyto závazné pokyny byly vydány ÚZIS na základě zmocnění § 70 odst. 3 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokument obsahuje zejména informace k obsahu hlášení do daného registru v kapitolách:  

1. Úvod  

2. Základní údaje (platná legislativa pro Národní registr reprodukčního zdraví (NRZZ – rodiček (ROD), 

osoby podléhající hlášení, kdo má povinnost hlásit, způsob podávání hlášení), 

3. Popis obsahu jednotlivých sledovaných údajů (identifikační údaje, údaje o rodičce, údaje o 

těhotenství, údaje o porodu) 

4. Předávání datového rozhraní NZIS  

Příloha: Seznam vybraných diagnóz ke Zprávě o rodičce (kódy dle MKN-10).  

Způsob předání požadovaných informací popisuje kapitola 4. Předávání datového rozhraní NZIS.  

V této kapitole je stručně popsán odkaz na internetové stránky MZ, kde je Datový standard a číselníky 

NZIS a kde jsou uvedeny organizační pokyny k předávání dat do NZIS v elektronickém formátu .xml 

(tj. zasílání xml. souborů do centrálního úložiště dat).  

Rozsah dokumentu je 24 stran. 

3.1.3 Národní registr hrazených zdravotních služeb 

Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  

o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1. 7. 2016 byl nově zřízen 

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). V současné době probíhá jeho výstavba.  

Tento registr je vytvářen nově, tj. neexistovala žádná metodika. 

 

3.1.4 Dílčí závěry k výchozímu stavu metodik  

Z výše uvedeného vyplývá, že v době před zahájením realizace hodnoceného projektu byly dílčí 

metodiky zpracovávány nejednotně, jejich struktura se vzájemně liší a jsou roztříštěné.  

3.2 Popis aktuálního stavu u vybraných registrů 

Došlo ke změně struktury registrů (od 1. 7. 2016 došlo k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem 

č. 147/2016 Sb.; vyhláška č. 373 z 3. listopadu 2016 o předávání údajů do Národního zdravotnického 

informačního systému). 
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V prvním období projektu proběhla zejména revize stávajících podkladů pro tvorbu metodických 

materiálů. Byl zpracován výchozí metodický dokument, standardizující a sjednocující postup přípravy 

jednotlivých metodik v rámci ÚZIS. Zpracována byla vzorová metodika pro Národní registr 

reprodukčního zdraví: Národní registr rodiček. Současně proběhla revize popisů datových rozhraní u 

registrů. 

3.2.1 Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

Dle informací ve 2. MZ došlo na začátku roku 2017 ke spuštění Národního registru poskytovatelů 

zdravotních služeb (NRPZS), prozatím se jednalo o testovací neveřejnou verzi, která je 

připomínkována interními zaměstnanci ÚZIS. 

Z informací 2. MZ rovněž vyplývá, že k 28. 2. 2017 byly ke všem registrům připraveny výchozí 

metodiky. Aktuální verzi metodiky k Národnímu registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

nemá hodnotitel k dispozici. 

3.2.2 Národní registr rodiček 

Pro Národní registr rodiček byl v rámci projektu již vytvořen dokument: Metodika NZIS – Národní 

registr rodiček – Národní registr reprodukčního zdraví – Kompletní metodika sběru dat. Tato 

metodika byla vytvořena jako vzor i pro všechny ostatní metodiky, které budou v rámci projektu NZIS 

také vytvářeny. Právě na základě této metodiky a její struktury jsou dále tvořeny i ostatní metodické 

dokumenty.  

Dokument má rozsah 64 stran a obsahuje dále uvedené kapitoly:  

1. Obsah hlášení,  

2. Uživatelská příručka,  

3. Technická specifikace,  

4. Zabezpečení dat a ochrana osobních údajů,  

5. Seznam zkratek. 

Kapitola dokumentu Uživatelská příručka popisuje přístup a přihlášení do registru, přístupové role, 

možnosti hlášení a způsoby odesílání dat, dávkové vkládání, vyplňování online webového formuláře, 

zprávu o vyhodnocení záznamu (dávkové vkládání, vyplňování online webového formuláře), další 

funkcionality registru NRROD (seznam záznamů, standardní sestavy), přílohy (seznam číselníků). 

Slovní popis jednotlivých dílčích postupů je doplněn obrázky „náhledů obrazovek“. 

Předání údajů do Národního registru rodiček je dle platné legislativy výhradně v elektronické podobě, 

a to přímým vyplněním webového formuláře po přihlášení do jednotného systému registrů resortu 

zdravotnictví, odesláním dávkového XML souboru pomocí webového formuláře po přihlášení do 

jednotného systému registrů resortu zdravotnictví, dávkovým přímým odesláním z informačních 

systémů poskytovatelů b2b rozhraním. 

3.2.3 Národní registr hrazených zdravotních služeb 

Uvedený registr je vytvářen nově, jeho datová architektura, technické řešení, datové modely apod. 

jsou v procesu tvorby. 
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 V rámci projektu již byly vytvořeny dokumenty: Metodika NZIS – Národní registr hrazených 

zdravotních služeb – Kompletní metodika sběru dat, verze 20170401_001_022 a Metodika NZIS – 

Národní registr hrazených zdravotních služeb – Datové rozhraní, verze 20170401_001_022 

(http://www.uzis.cz/registry/dalsi-registry/narodni-registr-hrazenych-zdravotnich-sluzeb). 

Dokument Metodika NZIS – Národní registr hrazených zdravotních služeb – Kompletní metodika 

sběru dat, verze 20170401_001_022 má rozsah 44 stran a obsahuje dále uvedené kapitoly: 

Úvod (cíl dokumentu, používané pojmy, legislativní předpisy, účel sběru dat, rozsah sbíraných dat, 

zapojené subjekty v Registru, technické řešení zajištění sběru dat, identifikace subjektů uváděných 

v Registru) 

1. Seznam předávaných údajů do Registru 

2. Rámcový způsob předávání dat 

3. Základní principy architektury systému 

4. Ochrana osobních a jiných citlivých údajů v Registru 

příloha A: Přehled sledovaných údajů v NZIS pro potřeby vedení registrů 

Uvedená metodika neobsahuje členění dle dokumentu Postup přípravy metodik.    

Nicméně je nutné uvést, že tvorba metodiky je závislá na samotném registru. Protože je registr 

NRHZS stále ve fázi vývoje lze předpokládat, že aktuální metodika bude pozměněna podle případných 

úprav a její stav nyní není finální.  

3.2.4 Dílčí závěry k aktuálnímu stavu metodik  

V průběhu realizace hodnoceného projektu vznikají nové verze metodik pro jednotlivé hodnocené 

registry. Ne vždy jsou však dostupné aktuální verze těchto metodik zpracovány zcela v souladu 

s členěním uvedeném v dokumentu Postup přípravy metodik. Je to však dáno tím, že některé z těchto 

metodik se stále nachází v procesu jejich tvorby, a proto jejich aktuální verze nejsou ještě verzemi 

finálními.  

3.3 Závěry 

Tabulka 1: Závěry 

Závěr Kontext 

Analytický reporting v době před zahájením 
realizace projektu neexistoval. Výchozí stav 
v oblasti analytického reportingu byl proto 
„nulový“.  

Analytický reporting z NZIS je budován až 
v rámci realizace hodnoceného projektu.  

Výchozí stav v oblasti metodik - původní závazné 
pokyny a metodické příručky nemají jednotnou 
strukturu, jsou roztříštěné.  

Ze zjištěných informací je zřejmé, že před 
zahájením projektu byly metodické materiály 
vytvářeny různými subjekty (interně i externě) a 
rovněž v rozdílné obsahové struktuře.  

Pro nově připravované metodiky byl stanoven 
postup přípravy metodik – pro jednotnost 
zpracování metodik pro jednotlivé registry 

V rámci projektu byl zpracován metodický 
dokument obsahující obecné principy, proces 
tvorby metodik, jednotný vzhled metodik. Díky 
jeho existenci by měla být zaručena jednotnost 
přístupu ke zpracování jednotlivých nově 
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vznikajících metodik.  

U nově připravovaných metodik není jejich 
struktura zpracována vždy zcela v souladu se 
stanoveným postupem přípravy metodik.  

Při analýze obsahu dostupných nově 
připravených metodik bylo zjištěno, že jejich 
struktura ne vždy plně reflektuje požadavky 
v souladu se stanoveným postupem přípravy 
metodik.  

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 2: Indikativní harmonogram evaluace   

Termín  Činnost  

Příprava Průběžné evaluační zprávy 2  

První až druhý měsíc přípravy Průběžné evaluační 
zprávy 2  

Studium dokumentace nutné ke zpracování 
Průběžné evaluační zprávy č. 2  

V prvním měsíci během přípravy Průběžné 
evaluační zprávy 2 

Rozhovor se zástupci příjemce projektu  

V druhém měsíci během přípravy Průběžné 
evaluační zprávy 2 

Rozhovor s ředitelem NZIS, rozhovor 
s pracovníky Help desku, rozhovor se zástupcem 
poskytovatele zdravotních služeb – 
pravděpodobně s dodavateli IKEM 

Dotazníkové šetření k letní škole – cca polovina 
září 

Dotazníkové šetření 

Do 4 měsíců od odsouhlasení Vstupní zprávy (tj. 
23. 10. 2017) 

Odevzdání Průběžné evaluační zprávy č. 2 – 23. 
10. 2017 

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 Průběžné zprávy 1.  

Tabulka 3: Zdroje dat využité pro zpracování Průběžné zprávy 1  

Dokumenty  Zdroj 

Projektová žádost včetně příloh Informační systém ESIF - KP14+ 

1. a 2. monitorovací zpráva včetně příloh Informační systém ESIF - KP14+ 

Metodika NZIS – Národní registr rodiček – Národní registr 
reprodukčního zdraví – Kompletní metodika sběru dat 

Informační systém ESIF - KP14+ 

Postup přípravy metodik Informační systém ESIF - KP14+ 

Registr zdravotnických zařízení – Systémová příručka (8. 12. 
2010), ICZ a.s. 

zadavatel 

Registr zdravotnických zařízení – uživatelská příručka, verze 5.3 
(8. 12. 2010) 

zadavatel 

Závazné pokyny NZIS – Národní registr rodiček, 007-20070101, 
Pokyny k obsahu datové struktury 

zadavatel 

Závazné pokyny NZIS – Národní registr rodiček, 007-20090101, 
Pokyny k obsahu datové struktury 

zadavatel 

Závazné pokyny NZIS – Národní registr rodiček, 007-20091001, 
Pokyny k obsahu datové struktury; Závazné pokyny NZIS – 

Národní registr reprodukčního zdraví - Rodičky, 007-20120701, 
Pokyny k obsahu datové struktury; Závazné pokyny NZIS – 

Národní registr reprodukčního zdraví - Rodičky, 007-20160101, 
Pokyny k obsahu datové struktury 

http://www.uzis.cz/zavazne-
pokyny/narodni-registr-rodicek-
pokyny-obsahu-datove-struktury 

Metodika NZIS – Národní registr hrazených zdravotních služeb – 
Kompletní metodika sběru dat, verze 20170401_001_022 

http://www.uzis.cz/registry/dalsi-
registry/narodni-registr-

hrazenych-zdravotnich-sluzeb 

Metodika NZIS – Národní registr hrazených zdravotních služeb– 
Datové rozhraní, verze 20170401_001_022 

http://www.uzis.cz/registry/dalsi-
registry/narodni-registr-

hrazenych-zdravotnich-sluzeb 

KSRZIS Prováděcí projekt – Uživatelská příručka – NRRZ 
(zpracovatel Asseco Central Europe, a.s.) 

http://www.uzis.cz/registry-
nzis/nrrod 

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

 

http://reporting.uzis.cz/

