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Seznam zkratek  

Tabulka 1: Přehled zkratek používaných v dokumentu   

Zkratka  Význam zkratky  

CS Cílová skupina 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

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  

NOR Národní onkologický registr 

NRHZS Národní registr hrazených zdravotních služeb 

NRKN Národní registr kloubních náhrad 

NRNP Národní registr nemocí z povolání 

NRPATV Národní registr pitev a toxikologických vyšetření 
prováděných na oddělení soudního lékařství 

NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

Sb.  Sbírky  

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  

ZP Zdravotní pojišťovna 
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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 Průběžné evaluační zprávy 3 a 4 je hodnocení nastavení nových reportingových nástrojů 

(včetně k nim vytvořených metodických materiálů) a jejich využitelnosti pro cílové skupiny a edukační 

aktivity s nimi spojené a rovněž hodnocení vznikajícího modelu datového rozhraní a jeho 

srozumitelnost a snadnost užití pro cílové skupiny. Podrobněji je zadání pro Průběžnou evaluační 

zprávu 3 a 4 popsáno v kapitole 2. Po dohodě se zadavatelem byly Průběžné evaluační zprávy 3 a 4 

sloučeny do jedné. 

2 Zadání a postup pro Třetí a Čtvrtou průběžnou zprávu  

Průběžná evaluační zpráva 3 se věnuje nastavení nových reportingových nástrojů (včetně k nim 

vytvořených metodických materiálů) a jejich využitelnosti pro cílové skupiny a edukačních aktivit 

s nimi spojených. Zpráva bude obsahovat průběžné vyhodnocení dat týkajících se edukačních aktivit.  

Průběžná evaluační zpráva 4 hodnotí vznikající model datového rozhraní a jeho srozumitelnost a 

snadnost užití pro cílové skupiny. 

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

evaluační otázky 2.1 – 2.7. Definitivní zodpovězení těchto otázek bude tvořit až součást Závěrečné 

evaluační zprávy.  

Dále je uveden způsob zodpovídání stanovených evaluačních otázek 2.1 – 2.7, 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 Průběžné evaluační zprávy 3 a 4 a zvlášť 

informace ověřované při přípravě Závěrečné evaluační zprávy. 

Na Průběžnou evaluační zprávu 4 bude navazovat evaluační workshop.  
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Tabulka 2: Přehled postupu zodpovídání evaluačních otázek 2.1 – 2.7  

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

Postup finálního zodpovězení EQ 
v rámci Závěrečné evaluační zprávy  

EQ 2.1 Plní navrhované 
podpůrné aplikace, 
zejména aplikace pro 
správu výkonů a 
klasifikačních procedur 
potřeby cílové skupiny? 

V rámci hodnocení bude ověřeno, zda 
všechny navrhované podpůrné 
aplikace plní potřeby cílové skupiny, tj. 
bude ověřováno, zda aplikace pro 
správu výkonů a klasifikačních 
procedur pomáhá cílovým skupinám. 

Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu  
Dotazníky zaměřené na cílové skupiny 
podpůrných aplikací, zejména aplikace 
pro správu výkonů a klasifikačních 
procedur 

 Desk research (projektová 
dokumentace)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu  
Dotazníky zaměřené na cílové skupiny 
podpůrných aplikací, zejména aplikace 
pro správu výkonů a klasifikačních 
procedur 

EQ 2.2 Jsou nové registry a 
zejména NRHZS a jejich 
metodické materiály 
(metodiky a datová 
rozhraní) pro cílové 
skupiny přehledné a 
srozumitelné? 

Bude hodnoceno, do jaké míry jsou 
nové registry a k nim vytvořené 
metodické materiály pro cílové 
skupiny srozumitelné a přehledné. 

 Desk research (projektová 
dokumentace – metodické materiály 
k registrům, vlastní registry)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu – způsob ověřování přehlednosti a 
srozumitelnosti registrů a metodických 
materiálů 
Dotazník zaměřený na cílové skupiny a 
ověřující přehlednost a srozumitelnost 
registrů a jejich metodických materiálů  

Desk research (projektová 
dokumentace – metodické materiály 
k registrům, vlastní registry)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu - způsob ověřování přehlednosti 
a srozumitelnosti registrů a 
metodických materiálů 
Dotazník zaměřený na cílové skupiny a 
ověřující přehlednost a srozumitelnost 
registrů a jejich metodických 
materiálů 

EQ 2.3 Je vytvářená 
dokumentace registrů pro 
uživatele srozumitelné a 
dostatečná? 

Dokumentace vytvářená k registrům 
bude posouzena z pohledu uživatelů. 
Výsledkem bude informace, do jaké 
míry je pro tyto uživatele dostatečná a 
srozumitelná. 

Desk research (projektová 
dokumentace – vytvářená dokumentace 
registrů)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu – způsob ověřování 
srozumitelnosti a dostatečnosti 
vytvářené dokumentace registrů pro 
jejich uživatele 
Dotazníkové šetření zaměřené na 

Desk research (projektová 
dokumentace – vytvářená 
dokumentace registrů)  
Rozhovor se zástupci projektového 
týmu – způsob ověřování 
srozumitelnosti a dostatečnosti 
vytvářené dokumentace registrů pro 
jejich uživatele 
Dotazníkové šetření zaměřené na 
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Evaluační otázka  Obecný postup k zodpovězení otázky  Postup předběžného zodpovězení EQ 
v rámci Třetí evaluační zprávy  

Postup finálního zodpovězení EQ 
v rámci Závěrečné evaluační zprávy  

uživatele vytvářené dokumentace 
registrů 

uživatele vytvářené dokumentace 
registrů 

EQ 2.4 Jaká jsou 
nejdůležitější doporučení z 
této evaluace pro zlepšení 
realizace hodnoceného 
projektu a zvýšení jeho 
dopadů? Došlo k 
zefektivnění užívání dat 
cílovými skupinami? 

Bude hodnoceno, zda se podařilo lépe 
využívat data cílovými skupinami.  

Dotazníkové šetření mezi cílovými 
skupinami 
Rozhovor se zástupci cílových skupin 

Dotazníkové šetření mezi cílovými 
skupinami 
Rozhovor se zástupci cílových skupin 

EQ 2.5 Splňuje krajský 
reporting pro kraj Vysočina 
a město Brno očekávání 
cílových skupin (MZČR a 
kraje)? Jsou nově 
zpřístupněná data v rámci 
pilotáže využívána orgány 
veřejné správy k plánování 
a vyhodnocování služeb 
zdravotnictví, je reporting 
pro cílové skupiny (MZČR a 
kraje) obsahově 
dostatečný? 

Bude ověřeno očekávání cílových 
skupin v pilotáži reportingu v kraji 
Vysočina a městě Brně. Posouzeno 
bude, zda je pro cílové skupiny 
reporting po obsahové stránce 
dostatečný a zda jsou nově 
zpřístupněná data využívána. 

Dotazníkové šetření mezi cílovými 
skupinami 
Rozhovor se zástupci cílových skupin 

Dotazníkové šetření mezi cílovými 
skupinami 
Rozhovor se zástupci cílových skupin 

EQ 2.6 Jaká je míra 
využitelnosti a kvality 
výstupů a produktů 
projektu pro cílovou 
skupinu? Jsou nově 
zpřístupněná data 

Bude ověřeno, do jaké míry jsou 
výstupy a produkty projektu 
využitelné pro cílovou skupinu a jakým 
způsobem jsou aktuálně zpřístupněná 
data využívána orgány veřejné správy 
k plánování a vyhodnocování služeb 

Dotazníkové šetření mezi cílovými 
skupinami 
Rozhovor se zástupci cílové skupiny 

Dotazníkové šetření mezi cílovými 
skupinami 
Rozhovor se zástupci cílové skupiny 



 

7 
 

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

Postup finálního zodpovězení EQ 
v rámci Závěrečné evaluační zprávy  

využívána orgány veřejné 
správy k plánování a 
vyhodnocování služeb 
zdravotnictví? 

zdravotnictví. 

EQ 2.7 Zhodnoťte 
spokojenost účastníků 
vzdělávacích aktivit 
projektu (kvalita, obsah, 
využitelnost v praxi). Do 
jaké míry reflektovala 
témata a rozsah 
vzdělávání/edukace 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. 

Dotazníkové šetření mezi účastníky 
vzdělávacích akcí 

Dotazníkové šetření mezi účastníky 
vzdělávacích akcí 

 

Dále v tabulce uvádíme jako doplňující informaci přehled dosavadního pokroku dosaženého do konce IV. monitorovacího období (tj. do 28. 2. 2018). 

Tabulka 3: 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.) 

Pokrok dosažený 
v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

KA 1: 
Odborné 
personální 

Sestavený 
projektový tým  

Tým bude realizovat 
veškeré projektové 
aktivity, v praxi tedy 
bude tým využit na 

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

Bylo ukončeno budování 
jádra realizačního týmu. 
Obsazeny jsou všechny 
vedoucí pozice a některé 

Změnou v tomto období 
je naplnění pozice 
Datový specialista. 
Nadále (k 31. 8.) zbývá 

Vedoucí pozice zůstávají 
beze změny, zároveň 
jsou na plnou kapacitu 
obsazeny pozice – 
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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.) 

Pokrok dosažený 
v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

zázemí  práci v rámci projektu. zástupcem.  pozice další. Zbývá obsadit 
pozice Datový specialista a 
Analytik dat.   

obsadit pozici Analytika 
dat NZIS a Programátora 
vývoje NZIS. Absence 
analytiků je řešena 
pomocnými analytiky na 
DPP. 

analytik dat, 
programátor/vývojář 
NZIS, databázový 
specialista a metodik 
dílčích registrů NZIS. 
V tomto monitorovacím 
období byl uvolněn 
úvazek na pozici 
Programátor web 
(volných 0,8 úvazku). 

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, 

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 

V průběhu listopadu a 
prosince byly provedeny 
odborné oponentury jak 
ze strany Rady registrů 
(relevantních odborníků 
v daném oboru) a 
zároveň technické 
oponentury ze strany 
nově navržených 
oponentů. 
V následujícím 
monitorovacím období 
dojde k finalizaci 
metodických materiálů 
k jednotlivým registrům. 
Metodika k Národnímu 
registru kloubních 
náhrad (NRKN) je 
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.) 

Pokrok dosažený 
v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

List o prohlídce 
zemřelého, 
Národní registr 
rodiček, Národní 
registr 
novorozenců, 
Národní registr 
vrozených vad, 
Národní registr 
potratů, Národní 
registr asistované 
reprodukce, 
Národní registr 
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 

metodických dokumentů 
k Národnímu registru 
nemocí z povolání 
(NRNP), Národního 
registru pitev a 
toxikologických vyšetření 
prováděných na 
oddělení soudního 
lékařství (NRPATV). 

k oponentuře. U 
metodiky k Národnímu 
onkologickému registru 
(NOR) se čekalo na 
schválení nového 
konceptu organizace 
sběru dat. Metodika 
Národního registru 
hrazených zdravotních 
služeb (NRHZS) prošla 
revizí, nejedná se o 
finální verzi dokumentu, 
vzhledem ke stále 
probíhajícím pracem na 
daném registru. 



 

10 
 

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.) 

Pokrok dosažený 
v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

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. 

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, 

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 
vlastní návrhy na 

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 zaměstnanců 
ÚZIS.  

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 
zaměstnanců ÚZIS a 
Rady NRPSZ. Uskutečnilo 

Pokračovaly nutné 
konzultace analytického 
reportingu se zástupci 
krajů, KHS a 
statutárních měst za 
účelem konzultace 
zapracování první vlny 
připomínek a 
představení nových 
částí Regionálního 
reportingu NZIS a 
kritického hodnocení 
nedostatků, získání 
zpětné vazby či 
připomínek/návrhů na 
změny. Je dokončeno 
testování nového webu 
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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  
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období  
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Pokrok dosažený 
v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

podstatnějším 
výstupem 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. 

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

se několik instruktážních 
školení pro zástupce KÚ. 

Národního registru 
poskytovatelů 
zdravotních služeb. 
Proběhla zahraniční 
cesta do Krakowa – 
konference na téma 
Statistical methods and 
models for analysis of 
multiple events and 
competing risk data.  

KA 4: 
Vazby a 
datové 
standardy  

Datové standardy, 
dokumentace 
kontrolních vazeb 
- 14 ks, pro každý 
registr NZIS jeden 

V praxi budou tyto 
výstupy využity široce 
veškerými 
zpravodajskými 
jednotkami, které 

Proběhla revize popisů 
datových rozhraní u 
vybraných registrů. Dále 
bylo připraveno 
komentované XML 

Bylo provedeno 
zapracování připomínek 
externích subjektů. Dále 
proběhla pravidelná 
aktualizace číselníků a 

Průběžně probíhala 
tvorba a zásadní revize 
datových rozhraní 
registrů, které tvoří 
datový standard MZ 

Pokračovala tvorba a 
zásadní revize datových 
rozhraní registrů, které 
tvoří datový standard 
MZ ČR verze 4 
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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  
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monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

dokument; 
Rámcový návrh 
postupů pro 
testování souladu 
NIS s datovými 
standardy NZIS - 
1ks. 
 

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 preferovaná 
varianta, vůbec nešlo 
realizovat. 

schéma, které definuje 
technický formát pro 
předávání dat do 
národních registrů. 
Vytvořené materiály 
byly zpřístupněny na 
stránkách ÚZIS.  

tato aktualizace byla 
poskytnuta správcům 
datového standardu MZ 
ČR.  

verze 4 (DASTA4). 
Veřejně byla 
publikována rozhraní 8 
registrů. Datová 
rozhraní budou dle 
potřeby dále rozvíjena. 
Aktualizace číselníků 
probíhá každé čtvrtletí. 

(DASTA4). Konkrétně 
šlo o návrh rozhraní 
pro Národní 
onkologický registr 
(NOR). Dále bylo 
realizováno základní 
expeortní rozhraní pro 
veřejný portál registru 
poskytovatelů 
zdravotních služeb 
(NRPZS). 

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 

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 byla finalizována 

Pokračovala realizace 
pilotních řešení obou 
aplikací. Zároveň byla u 
obou aplikací provedena 
oponentura vzhledu ze 
strany webového studia 
ÚZIS. 

Pokračoval interní 
pilotní provoz aplikace 
pro správu výkonů a 
klasifikačních procedur 
a interní průběžné 
testování aplikace pro 
správu číselníků. Byly 
řešeny připomínky, 
sbírány podněty. 
Od 1. 3. 2018 byla 
aplikace pro správu 
číselníků převedena do 
pilotního provozu. Další 
práce byly zaměřeny na 
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v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

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 číselníků (napříč 
registry), které ÚZIS 
ČR aktuálně spravuje 
(zakládání číselníků, 
mazání, správa 
obsahu, vyhledávání, 
historizace položek…). 

výchozí dokumentace – 
výchozí manuál sloužící 
jako příručka k oběma 
aplikacím.  

realizaci aplikace 
„Informačního systému 
infekčních nemocí 
(ISIN)“, který bude 
sloužit k podoře 
Krajských hygienických 
stanic. Další z pohledu 
IT méně rozsáhlé 
aplikace NZIS vznikají 
v rámci 
komplementarity 
projektu NZIS a 
projektem DRG Restart. 
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KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané 
využití výstupu 
v praxi  

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

Pokrok dosažený 
v rámci II. 
monitorovacího období  
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v rámci III. 
monitorovacího 
období  
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monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

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 

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, 

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 

Probíhal intenzivní 
testovací provoz 
registru NRHZS. Byla 
převzata data od všech 
zdravotních pojišťoven, 
byla zpracována a 
validována. Byl 
připravován produkční 
provoz, vznikl 
dokument Technická 
infrastruktura registru 
NRHZS a stručný manuál 
pro organizaci přechodu 



 

15 
 

KA NZIS   Výstup KA  Předpokládané 
využití výstupu 
v praxi  
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období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

umožňovat integraci 
administrativních dat 
všech 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. 

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

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

z testovacího do 
produkčního provozu. 
Byly navrženy 
aktualizace základních 
metodických 
dokumentů registru. 
Produkční provoz byl 
zahájen 29. 1. 2018. 

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 

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. 

13. – 14. 9. 2017 – Letní 
škola matematické 
biologie s názvem 
Zpracování, vizualizace 
a dolování dat 
z pohledu 
rozhodovacích procesů 
(62 osob), 20. 9. 2017 – 
Seminář – sběr dat pro 
NZIS pro poskytovatele 
lůžkové péče v Praze (32 
osob) 
20. 10. 2017 – Seminář 
analýzy dat se 
zaměřením na testovací 
server NRHZS (32 osob) 
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2018.) 

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. 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 

7. 11. 2017 – školení – 
šifrovací a dešifrovací 
aplikace ÚZIS ČR (12 
osob) 
24. 11. 2017 – Datové 
zdroje (37 osob) 
12. 12. 2017 – 
projektový seminář (61 
osob) 
Do projektu nově 
vstoupilo 38 osob, od 
počátku realizace bylo 
podpořeno celkem 160 
osob, plné kapoacity, 
tedy bagatelní podpory 
ve výši 40 hodin v tomto 
monitorovacím období 
dosáhly 4 osoby. 



 

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.) 

Pokrok dosažený 
v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 

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. 

30.10. 2017 – 5. 
Jednání Řídící rady 
k projektům DRG a 
NZIS, 23. 11. 2017 – 
jednání se zástupci 
pojišťoven a e-Gov 
k vývoji NRHZS, 14. 12. 
2017 – pracovní 
skupina NRPZS – 
aktualizace a doplnění 
čísedlníků Služeb 
zdravotní péče, 25. 1. 
2018 – 3. Zasedání 
Rady NRPZS, 1. 2. 2018 
– scůzka PZU – 
konzultace s klíčovými 
uživateli o aplikaci PZU 
(portál zdravotnických 
ukazatelů), 6. 2, 2018 – 
Seminář Zdravotnické 
informační systémy 
ÚZIS ČR pro orgány 
ochrany veřejného 
zdraví. 
Vznikly příručky pro 
implementaci GDPR 
v resortu a ambulantní 
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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.) 

Pokrok dosažený 
v rámci IV. 
monitorovacího 
období  
(1. 9. 2017 – 28. 2. 
2018.) 
sféře – v rámci 
publicity. 

KA 9: Sebe-
evaluace  

Výstupem aktivity 
bude evaluační 
zpráva procesní 
evaluace, shrnující 
doporučení pro 
průběh realizace 
projektu a zpráva 
dopadové evaluace 
s doporučení ex-
post pro PR 
projektu. 
Pravidelná 
evaluační zpráva – 
6 ks.  

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 s vítězným 
uchazečem bude 
podepsána v průběhu 
dalšího monitorovacího 
období.  

V tomto monitorovacím 
období byla podepsána 
smlouva s vítězným 
uchazečem. Byla 
připravena Vstupní 
zpráva (dokončena 
v červnu 2017) a První 
evaluační zpráva (v 
červenci 2017). 

V říjnu 2017 byla 
dokončena 2. Průběžná 
evaluační zpráva. 
V prosinci 2017 
probíhala distribuce 
dotazníkového šetření 
mezi zástupce cílových 
skupin projektu. 

Zdroj: Doplnění popisu využití výstupů klíčových aktivit v praxi, Projektová žádost, Zpráva o realizaci I, Zpráva o realizaci II, Zpráva o realizaci III, Zpráva o 

realizaci IV  
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2.1 Popis jednotlivých činností pro Průběžnou evaluační zprávu 3 a 4 

V rámci přípravy Průběžné evaluační zprávy 3 a 4 proběhlo v přípravné fázi programování dotazníků 

pro šetření jednotlivých cílových skupin, tj. zdravotních pojišťoven, krajů, porodnic, ministerstva 

zdravotnictví v návaznosti na jednotlivé registry a metodické materiály k nim vytvářené.  

Dotazníkové šetření následně proběhlo v prosinci 2017 a lednu 2018, jednotliví respondenti byli 

osloveni zpracovatelem evaluace (pracovníci MZ, porodnice, kraje), v některých případech pak 

zástupci ÚZIS (management MZ ČR, pojišťovny) pro zajištění vyšší návratnosti dotazníků.  

V souvislosti s pilotním krajským reportingem vytvořeným pro  kraj Vysočina a městě Brně proběhlo 

šetření u cílových skupin těchto regionů a dále byl k šetření vybrán jeden kraj a jedno město, a to po 

dohodě se zadavatelem. Toto šetření proběhlo telefonicky dle otázek uvedených ve Vstupní zprávě. 

Rozhovory proběhly se zástupci kraje Vysočina, Plzeňského kraje a města Brna. Se zástupcem hl. m. 

Prahy rozhovor i přes žádost evaluačního týmu (telefonicky i emailem) neproběhl, telefonický 

rozhovor odmítl, emailem na zaslané otázky neodpověděl. 

Informace k zodpovídání stanovených evaluačních otázek 2.1 – 2.7 pro Průběžné evaluační zprávy 3  

a 4 byly dále získány prostřednictvím studia projektové dokumentace (dokumenty do konce 4. 

monitorovacího období) a rozhovoru se zástupci projektového týmu. 

V návaznosti na zpracovanou Průběžnou evaluační zprávu 3 a 4 proběhne workshop. 

3 Přehled zjištění a závěrů  

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

stanoveným pro Průběžnou evaluační zprávu 3 a 4.  

3.1 Podpůrné aplikace – aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 
procedur, aplikace pro správu číselníků a aplikace Grouperu (Grouper, 
Pre-grouper) v rámci komplementarity s DRG Restart (k EQ 2.1) 

V této kapitole jsou uvedeny informace vztahující se k podpůrným aplikacím. Vývoj aplikací je 

realizován interním odborným týmem ustaveným v KA1. 

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur 

Pro tuto aplikaci byl vytvořen návrh aplikace a její zkušební – testovací verze. V rámci pilotního řešení 

bylo nastaveno pilotní testovací prostředí a pro tuto aplikaci byla nahrána pilotní data. Byl finalizován 

výchozí manuál. Ze strany webového studia ÚZIS byla provedena oponentura a pokračoval interní 

pilotní provoz aplikace. Zároveň byly řešeny připomínky a sbírány podněty.    
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Aplikace pro správu číselníků 

Účelem aplikace pro správu číselníků číselníků je standardizace a správa několika set číselníků v NZIS, 

jejich publikace v datovém standardu, transformace, a sjednocení struktur a položek číselníků. Tato 

aplikace má udržovat i specializované číselníky typu MKN10 a číselníky vytvářené v rámci 

synergického projektu DRG restart. Má sloužit ke správě, schvalování a oceňování zdravotních výkonů 

a procedur. Její implementace je nezbytná pro projekt DRG restart. V průběhu realizace byly v rámci 

komplementarity s DRG Restart vytvářeny i další podpůrné aplikace, zejména aplikace Grouperu  

(Grouper, Pre-grouper) s cílem sdružení a klasifikace případů.  

V rámci pilotního řešení bylo nastaveno pilotní testovací prostředí a byl finalizován výchozí manuál. 

Ze strany webového studia ÚZIS byla provedena oponentura a pro tuto aplikaci pokračovalo interní 

průběžné testování. Zároveň byly řešeny připomínky a změnové požadavky. Tato aplikace byla 

převedena do pilotního provozu od 1. 3. 2018. 

Potřeby cílové skupiny k Aplikaci pro správu výkonů a klasifikačních procedur byly ověřovány 

prostřednictvím dotazníkového šetření (CAWI), které pobíhalo v lednu 2018, osloveni byli 2 

pracovníci MZ ČR. 

Z hlediska potřeb cílové skupiny (MZ ČR) byla šetřená aplikace hodnocena respondenty průměrnou 

známkou 1,50 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), stejnou průměrnou známkou byla hodnocena i 

dostatečnost Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur, včetně metodických materiálů 

(manuálu/uživatelské příručky). Srozumitelnost byla hodnocena známkou 1. Respondenti šetření 

uvedli, že jejich potřeby a očekávání aplikace naplňuje. Jedná se dle jejich názoru o funkční systém, 

který usnadní uživatelům práci a odbourá zbytečnou administrativní zátěž. S komunikací s ÚZIS 

v návaznosti na rozvoj aplikace jsou spokojeni. 

Předběžná odpověď na EQ 2.1 Plní navrhované podpůrné aplikace, zejména aplikace pro správu 

výkonů a klasifikačních procedur potřeby cílové skupiny?: 

Podpůrné aplikace, a to zejména Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur, naplňují 

potřeby a očekávání cílové skupiny. Jedná se dle názoru cílové skupiny o funkční systém, který 

usnadní uživatelům práci a odbourá zbytečnou administrativní zátěž. 

3.2 Nové registry a jejich metodické materiály (k EQ 2.2)  

V této kapitole jsou uvedeny informace vztahující se k novým registrům a jejich metodickým 

materiálům, a to zejména k nově vytvářenému Národnímu registru hrazených zdravotních služeb 

(NRHZS). 

Uvedený registr byl zřízen 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. Vývoj registru je prováděn interními pracovníky ÚZIS, plněn je zdravotními pojišťovnami. 

Zahájení analýzy a vývoje proběhlo v únoru 2016, první veřejná metodika byla vydána 30. 11. 2016. 

Zahájení zkušebního provozu registru začalo v prosinci 2016. 
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NRHZS bude obsahovat údaje o individuálních úhradách poskytovatelů zdravotní péče, data  

o poskytovatelích zdravotních služeb, data o personálním, technickém a věcném vybavení pracovišť a 

nezbytné seznamy a číselníky. 

Registr byl v průběhu června 2017 – ledna 2018 naplněn zkušebními daty ze strany zdravotních 

pojišťoven (ZP) a k 31. 1. 2018 byl zahájen produkční provoz registru. Registr je stále ve fázi vývoje, 

avšak relevantní oponentury proběhly již v průběhu přípravy registru. Metodika prošla několika koly 

oponentního řízení ze strany pojišťoven a prošla další revizí na základě průběžných připomínek. Byla 

vytvořena kompletní metodika sběru dat do registru, ve verzi 002-001, nepředpokládá se však, že se 

jedná o finální verzi, a to vzhledem ke stále probíhajícím pracím na registru. Metodika procesu 

zpracování a validace dat existuje ve verzi 002-002. Datové rozhraní existuje v revidované verzi 002-

001.   

Přehlednost a srozumitelnost dokumentace k registru byla ověřována prostřednictvím dotazníkového 

šetření (CAWI), které pobíhalo v prosinci 2017 – lednu 2018. Cílovou skupinou šetření byly zdravotní 

pojišťovny, osloveno bylo 9 zástupců zdravotních pojišťoven dle seznamu, který byl poskytnut 

zadavatelem. Návratnost dotazníku byla 67 % (6 respondentů). 

Přehlednost a srozumitelnost NRHZS včetně jeho metodických materiálů hodnotili respondenti 

šetření známkami 1 - 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší hodnocení). Přehlednost registru byla hodnocena 

průměrnou známkou 1,83, srozumitelnost pak průměrnou známkou 2,16. Nejhůře pak byla 

hodnocena dostatečnost NRHZS, včetně jeho metodických materiálů, a to průměrnou známkou 2,66. 

Za nedostatečnou považují respondenti např. Technickou dokumentaci ve vztahu k implementaci 

napojení na systémy NRHZS, kde chybí podstatné detaily (požadavky na připojení - certifikáty, 

šifrování, autentizace), dále v rámci datového rozhraní nejsou jednoznačně popsány veškeré 

mechanizmy, které se dolaďovaly během testování. 

83 % (5) respondentů hodnotí svou spolupráci s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem hrazených 

zdravotních služeb jako výbornou nebo dobrou. Spolupráce při předávání dat a jejich validace je bez 

problémů. Z odborného hlediska pracovníci NRHZS adekvátně reagují na podněty (konzultace apod.). 

 

Předběžná odpověď na EQ 2.2 Jsou nové registry a zejména NRHZS a jejich metodické materiály 

(metodiky a datová rozhraní) pro cílové skupiny přehledné a srozumitelné?: 

U Národního registru hrazených zdravotních služeb a jeho metodických materiálů je cílovou skupinou 

zdravotních pojišťoven nejlépe hodnocena přehlednost registru. Průměrné hodnocení přehlednosti 

bylo 1,83 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti pak 2,16 a dostatečnosti 2,66.  

3.3 Dokumentace k registrům (k EQ 2.3)  

V této kapitole jsou uvedeny informace vztahující se k vytvářené dokumentaci registrů. 
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Dokumentace k jednotlivým registrům je v rámci projektu připravována členy realizačního týmu ve 

spolupráci s externími spolupracovníky průběžně na základě stanovených standardizovaných 

postupů. 

Připravované metodické dokumenty v rozsahu cca 10-15 stran textu mají standardizovat a sjednotit 

postupy pro hlášení dat do NZIS. Mají se týkat standardů hlášení klíčových dat a jejich interpretace  

s ohledem na potřeby cílové skupiny. Jejich znalost tak bude nezbytná pro plnohodnotné využití 

reportingových výstupů cílovou skupinou. V průběhu realizace byl zpracován výchozí metodický 

dokument s cílem standardizovat a sjednotit postup přípravy jednotlivých metodik a finalizována 

vzorová metodika pro Národní registr reprodukčního zdraví: Národní registr rodiček. V návaznosti na 

pracovní setkání s metodiky jednotlivých registrů byla zahájena tvorba metodik ke 14 registrům. Byly 

provedeny jak odborné, tak technické oponentury připravených výchozích metodik. Kompletně nově 

byla vytvořena jedna metodika (NOR). Oproti původnímu záměru došlo k plánu zařadit tvorbu 

metodických dokumentů ke dvěma registrům – Národní registr nemocí z povolání (NRNP) a Národní 

registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV), které 

byly připraveny k oponentuře. Došlo k úpravám v seznamu osob navržených pro oponenturu 

jednotlivých metodik. Nově vznikající metodika k Národnímu registru kloubních náhrad (NRKN) měla 

jako nová oproti ostatním dokumentům značné zpoždění a dostala se do fáze přípravy k oponentuře. 

Oponentury k metodice k Národnímu onkologickému registru již nebudou probíhat, vzhledem k tomu 

že oponentura k této metodice proběhla během její tvorby. Metodika NRHZS prošla revizí, nejedná se 

však ještě o finální verzi dokumentu.         

Proběhly jak odborné, tak technické oponentury jednotlivých připravovaných metodik, a to 

v průběhu listopadu a prosince 2017. Výjimkou byly Národní registr hrazených zdravotních služeb (viz 

níže), Národní onkologický registr (NOR) a Národní registr kloubních náhrad (NRKN). Co se týče NOR, 

byl schválen nový koncept organizace sběru dat do NOR a změny byly implementovány do metodiky 

(s dalšími oponenturami se již nepočítá, viz předchozí otázka). Metodika k NRKN se dostala do fáze 

přípravy k oponentuře. V seznamu osob navržených pro oponentury jednotlivých metodik došlo 

k úpravám.   

Národní registr reprodukčního zdraví: Národní registr rodiček (NRROD) 

Metodika k tomuto registru byla v prosinci 2017 převzata jak k odborné, tak technické oponentuře 

(ze strany dodavatele). Metodika ve formě pokynů k obsahu datové struktury existuje ve verzi 007. 

Uživatelská příručka k datovému rozhraní existuje od roku 2014.  

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

V únoru letošního roku byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál tohoto registru, který byl v květnu 

aktualizován vylepšenou verzí. Ve třetím monitorovacím období byla zahájena odborná oponentura 

k metodice k tomuto registru radou NRPZS.  

Znalost těchto metodik je nezbytná pro plnohodnotnou konzumaci reportingových výstupů cílovou 

skupinou. Rozsah dokumentů je různý dle komplexnosti daného registru. 
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Srozumitelnost a dostatečnost dokumentace k Národnímu registru rodiček a Národnímu registru 

poskytovatelů zdravotních služeb byla šetřena prostřednictvím dotazníkového šetření (CAWI), které 

pobíhalo v lednu 2018.  

V souvislosti s Národním registrem rodiček bylo osloveno 91 porodnic dle seznamu zaslaného 

zadavatelem. Dotazník vyplnilo 39 respondentů, tj. 42,9 % oslovených. 

Nejlépe byla u tohoto registru hodnocena jeho srozumitelnost, nejhůře pak dostatečnost. Průměrné 

hodnocení přehlednosti je 1,89 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti 1,79  

a dostatečnosti 2.  

Někteří respondenti považují za méně přehledné v tomto registru např. rozpad položek menu, 

matoucí popis menu. Přehlednost je snížena např. rozsahem získávaných dat, chybějící možností 

kontroly odeslaných dat, nemožností oprav zaslaných dat přímo na webu. 

Srozumitelnost byla respondenty hodnocena poměrně dobře, nicméně někteří z respondentů 

považují za nesrozumitelné např. použité zkratky, které nejsou vysvětleny či zpětnou informaci po 

kontrole dávek validátoru. Také by uvítali např. aktuální popis všech kontrol, které se v registrech  

při nahrávání dat uplatňují. 

V Národním registru rodiček chybí respondentům možnost moci si vytvořit kontrolní výstupy, 

například počty odevzdaných vět za jednotlivé měsíce; neměla by se chtít zpětně dávka opravovat, 

když byla označena za bezchybnou (tj. prošla validátorem označená jako bez chyb); problém vidí 

respondenti rovněž v rodných číslech v případě cizinek. 

Pro zlepšení navrhují např. prověřit a případně upravit validační vazby s registrem novorozenců, 

zvážit rozsah požadování některých informací (např. počet vykouřených cigaret). 

89 % (35) respondentů hodnotí spolupráci s ÚZIS jako výbornou (15) nebo dobrou (20), pozitivní 

zkušenosti uvedli konkrétně ve svých odpovědích. 

V souvislosti s Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb bylo osloveno 13 zástupců 

krajů dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové šetření probíhalo v lednu 2018, dotazník 

vyplnilo 10 respondentů, tj. 77 % oslovených. 

Nejlépe byla u tohoto registru hodnocena jeho srozumitelnost, nejhůře pak dostatečnost. Průměrné 

hodnocení přehlednosti je 2,6 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti 2,3 a dostatečnosti 

3. Celkově je u tohoto registru hodnocení poměrně nízké oproti ostatním hodnoceným registrům. 

Respondenti nejčastěji v hodnocení kritérií uváděli známku 3. 

Co se týká přehlednosti, tak je NRPZS dle respondentů uživatelsky složitý a práce s ním je zdlouhavá. 

Konstatují, že jim vadí postupné „rozklikávání“ jednotlivých oddílů a „proklikávání“ se mnoha 

kartami. Nelze zobrazit všechny údaje o poskytovateli zdravotních služeb na jedné straně (místa 

poskytování, obory), rovněž nelze k jednomu oboru přiřadit více forem poskytování zdravotních 

služeb. 
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K větší srozumitelnosti tohoto registru doporučují respondenti např. aby byly kroky v NRPZS – 

povinné údaje spolu navzájem provázány tak, aby nebylo možné na něco zapomenout. Doporučují 

také celkové zjednodušení – jedny data, jedna záložka pro všechny instituce.  

V registru chybí dle respondentů např. údaj o bezbariérové dostupnosti, vadí jim také nedostatečná 

možnost vytěžování dat, tj. reporty, sestavy, statistiky dle širokých možností: obor, věk, síť 

poskytovatelů. 

Pro zlepšení navrhují např. lepší vyhledávání podle kombinací kritérií, možnost zapisování informací o 

poskytovateli pouze pro vnitřní potřebu nebo možnost automatického zneplatnění při ukončení 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami. 

Předběžná odpověď na EQ 2.3 Je vytvářená dokumentace registrů pro uživatele srozumitelná  

a dostatečná?:  

U Národního registru rodiček a jeho metodických materiálů je cílovou skupinou porodnic nejlépe 

hodnocena srozumitelnost registru. Průměrné hodnocení přehlednosti bylo 1,89 (na stupnici 1 

nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti pak 1,79 a dostatečnosti 2. U Národního registru poskytovatelů 

zdravotních služeb a jeho metodických materiálů je cílovou skupinou zástupců krajů nejlépe 

hodnocena srozumitelnost registru; přehlednost a dostatečnost je dle respondentů šetření nižší. 

Průměrné hodnocení přehlednosti bylo 2,6 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti pak 2,3 

a dostatečnosti 3. Celkově je u tohoto registru hodnocení od uživatelů horší oproti ostatním 

hodnoceným registrům. 

3.4 Užívání dat cílovými skupinami (k EQ 2.4)  

V této kapitole jsou uvedeny informace vztahující se k užívání dat cílovými skupinami. Informace 

k odpovědi na tuto evaluační otázku byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření (CAWI) u 

zástupců krajů a prostřednictvím rozhovorů se zástupci příjemce, pilotních i dalších regionů a měst. 

Polovina zástupců krajů (tj. 5 respondentů účastnících se dotazníkového šetření) konstatovala,  

že jejich organizace využívá data dostupná v registrech velmi často, 10 % (1) využívá data méně často, 

prakticky nikdy data nevyužívá 40 % (4) respondentů. 

Pro větší využívání zpřístupněných dat v registru by respondenti uvítali např. seminář k vytěžování 

dat, možnost vytvářet volitelné sestavy, možnost jednoduchého filtrování, strukturaci dat dle 

právních předpisů (nikoli dle „názvosloví“ používaných ÚZIS a ZP), větší podrobnost a aktuálnost 

výstupů. 

Z rozhovorů se zástupci  pilotních krajů vyplynulo, že práce s daty z registrů je každodenní prací 

příslušného odboru zdravotnictví na kraji/městě v návaznosti na data o síti poskytovatelů zdravotních 

služeb (zadávají do registru) či v návaznosti na zdravotní plány kraje. Nejčastěji připravují výstupy, tj. 

statistiky dle zadání vedení kraje, města, které se odvíjejí od aktuálních potřeb. Podmínkou jsou data 

(pravdivá) získaná od poskytovatelů zdravotních služeb.  
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Další respondent (zástupce kraje) uvedl, že očekávali od NRPZS trochu více, že bude ještě využit 

k dalším účelům, např. tisk oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které pak bude stejné všude 

v ČR. 

Zástupci projektového týmu během polostrukturovaného rozhovoru s evaluačním týmem popsali 

postupy prací v jednotlivých registrech v návaznosti na jejich aktuální stav (vytvářené metodické 

materiály, komunikace s cílovou skupinou, proběhlá jednání, případné problémy, aktuální plánované 

aktivity).  

Předběžná odpověď na EQ 2.4 Jaká jsou nejdůležitější doporučení z této evaluace pro zlepšení 

realizace hodnoceného projektu a zvýšení jeho dopadů? Došlo k zefektivnění užívání dat cílovými 

skupinami?:  

Průběh realizovaných aktivit v projektu dokumentují zjištění a závěry uvedené ve všech částech této 

zprávy. Na základě provedených šetření lze konstatovat, že postupně dochází k zefektivnění užívání 

dat v registrech cílovými skupinami. S ohledem na zjištěné informace nejsou navrhována žádná 

doporučení pro zlepšení realizace hodnoceného projektu a zvýšení jeho dopadů. 

3.5 Krajský reporting pro kraj Vysočina a město Brno (k EQ 2.5)  

V této kapitole jsou uvedeny informace vztahující se ke krajskému reportingu pro kraj Vysočina  

a město Brno. Informace k odpovědi na tuto evaluační otázku byly zjišťovány prostřednictvím 

dotazníkového šetření (CAWI) u zástupců krajů a prostřednictvím rozhovorů se zástupci pilotních i 

dalších regionů a měst.  

60 % (6) respondentů dotazníkového šetření uvedlo, že je seznámeno s krajským reportingem 

vytvořeným pro kraj Vysočina a město Brno, 40 % (4) respondentů uvedený reporting nezná. 

Pětina (2) respondentů uvedla, že reporting naplnil jejich očekávání, 40 % (4) dotazovaných uvádí, že 

tento reporting jejich očekávání nesplňuje, zbytek (4) uvedený reporting nezná. 

Změny v reportingu navrhované respondenty: možnosti filtrace, vyhledávání, třídění, exporty  

do různých formátů, napojení na mapové podklady ČR a statistické ukazatele ČSÚ, větší 

univerzálnost. 

S krajským reportingem pilotně pracují zástupci vybraného regionu (kraj Vysočina) a města Brna, 

bude dle jejich názoru obsahově dostatečný. Dat je nyní k reportingu k dispozici více. Kraj Vysočina 

měl sám zájem se do pilotního reportingu zapojit, město Brno bylo ke spolupráci osloveno ÚZIS. Nově 

zpřístupněná data (nejsou ještě úplná) jsou pilotním regionem/městem využívána a průběžně s nimi 

pracují. S ÚZIS pilotní kraje spolupracují a předávají případné podněty a dotazy k vyvíjenému 

reportingu. 

Předběžná odpověď na EQ 2.5 Splňuje krajský reporting pro kraj Vysočina a město Brno očekávání 

cílových skupin (MZČR a kraje)? Jsou nově zpřístupněná data v rámci pilotáže využívána orgány 
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veřejné správy k plánování a vyhodnocování služeb zdravotnictví, je reporting pro cílové skupiny 

(MZČR a kraje) obsahově dostatečný?: 

Vyvíjený krajský reporting aktuálně naplňuje očekávání pilotního kraje Vysočina a města Brno. Bude 

dle jejich názoru obsahově dostatečný, dat je nyní k dispozici více. Nově zpřístupněná data (nejsou 

ještě úplná) jsou pilotním regionem/městem využívána a průběžně s nimi pracují. Mohou tak již být 

dílčím způsobem využívána orgány veřejné správy k plánování a vyhodnocování služeb zdravotnictví. 

3.6 Využitelnost a kvalita výstupů a produktů pro cílovou skupinu (k EQ 2.6) 

V této kapitole jsou shrnuty informace k využitelnosti a kvalitě výstupů a produktů pro cílovou 

skupinu u NRPZS. Informace k odpovědi na tuto evaluační otázku byly zjišťovány prostřednictvím 

dotazníkového šetření (CAWI) u zástupců cílových skupin a prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů. 

U Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb většina (80 %, 8) respondentů (zástupci 

krajů) uvedla, že NRPZS nesplnil jejich očekávání a naplnění jejich potřeb. Od NRPZS očekávali větší 

funkčnost, přehlednost, jednotnost dat za ČR (vč. způsobu zadávání údajů) a využitelnost dat. Uvádějí 

např. že data ve veřejné části NRPZS neodpovídají skutečnosti dat zadaných v neveřejné části. 

Zatím nejsou dořešeny šablony rozhodnutí pro jejich přímé vygenerování z registru, nelze využívat 

statistické přehledy, některé formy péče nemají doposud číselníky a nelze je do registru zavést. 

Registr neobsahuje tedy všechny údaje a nemá tak vypovídací hodnotu, zatím nepodporuje 

samostatnou správní činnost. 

Míra využitelnosti změn a úprav v registru je hodnocena respondenty průměrnou známkou 2,6, 

kvalita změn a úprav registru pak průměrnou známkou 2,7. Žádné návrhy ke zvýšení využitelnosti 

výstupů a produktů respondenti neuvedli. 

Většina respondentů je členem Rady NRPZS, spolupracuje tedy s ÚZIS aktivně. Při úpravě a vytváření 

nových funkcí registru např. doporučují zpracování potřebných dat pro kraj, navrhují možné úpravy, 

změny a vylepšení aplikace, zabývají se doplňováním dat, jejich validací a aktualizací. 

Míra spokojenosti se způsobem spolupráce s ÚZIS při vytváření nových funkcionalit a aplikací je 

respondenty hodnocena průměrnou známkou 1,9. 

Respondenti se ke spolupráci s ÚZIS vyjadřují většinou pozitivně, konstatují, že spolupráce probíhá 

dle časových možností úřadu (KÚ) a ÚZIS. Akutní problémy jsou řešeny neprodleně, ostatní průběžně. 

Váží si evidentní snahy registr dotáhnout do použitelné podoby. 

Podněty od respondentů: 

- ocenili by školení k vytěžování z NRPZS pro potřeby řízení zdravotnictví v kraji, 

- přivítali by seminář pro zadávání údajů do NRPZS po všech změnách, které byly v registru 

provedeny, 

- ze strany ÚZIS zpracovat metodickou příručku, která bude řešit funkcionalitu NRPZS, 
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- NRPZS byl měl být uživatelsky příjemnější např. způsob přihlášení (el. podpis); zjednodušený 

systém zplatnění a zneplatnění údajů, možnost kopírovat údaje např. jedná-li se o stejného 

odb. zástupce jako statutární orgán, nebo obor, forma zdravotní péče, jsou-li na více místech; 

zjednodušení zadávání oboru a formy - více údajů najednou, poté uložit jako celek. 

Rozhovory se zástupci cílové skupiny potvrdily spolupráci s ÚZIS v rámci pracovní skupiny pro NRPZS, 

a to prostřednictvím emailů, telefonicky, osobních setkání. Ze začátku bylo při práci s registrem dost 

technických problémů, to se postupně vyladilo a aktuálně funguje. Konstatují pozitivní zkušenosti se 

spoluprací s ÚZIS, zejména oceňují způsob komunikace umožňující zohledňovat podněty z obou 

stran. Mají možnost výstupy a produkty průběžně během jejich tvorby připomínkovat. Data 

zpřístupněná NRPZS jsou průběžně využívána orgány veřejné správy k plánování a vyhodnocování 

služeb ve zdravotnictví. Zástupci krajů by uvítali přístup do Registru zdravotnických pracovníků, nyní 

jej nemají. 

Předběžná odpověď na EQ 2.6 Jaká je míra využitelnosti a kvality výstupů a produktů projektu pro 

cílovou skupinu? Jsou nově zpřístupněná data využívána orgány veřejné správy k plánování  

a vyhodnocování služeb zdravotnictví? 

Míra využitelnosti změn a úprav v registru (NRPZS) je hodnocena respondenty dotazníkového šetření 

(zástupci krajů) průměrnou známkou 2,6, kvalita změn a úprav registru pak průměrnou známkou 2,7. 

Většina respondentů je členem Rady NRPZS, spolupracuje tedy s ÚZIS aktivně. Podněty  

od respondentů: ocenili by školení k vytěžování z NRPZS pro potřeby řízení zdravotnictví v kraji, 

přivítali by seminář pro zadávání údajů do NRPZS po všech změnách, které byly v registru provedeny, 

ze strany ÚZIS doporučují zpracovat metodickou příručku, která bude řešit funkcionalitu NRPZS, 

NRPZS byl měl být dle jejich názoru uživatelsky příjemnější. Data zpřístupněná NRPZS jsou průběžně 

využívána orgány veřejné správy (KÚ) k plánování a vyhodnocování služeb ve zdravotnictví. 

3.7 Spokojenost účastníků vzdělávacích aktivit projektu (k EQ 2.7)  

Přehled dosud zajištěných vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu je uveden v přehledu 

plnění této aktivity v dosud uzavřených monitorovacích obdobích (viz kapitola 2).  

Od počátku realizace bylo podpořeno celkem 160 osob, plné kapacity, tedy bagatelní podpory ve výši 

40 hodin, dosáhly dle dostupných informací 4 osoby. Velká část osob nebude podpořena na 

požadovanou kapacitu 40 hodin, není tak s ohledem na postupující realizaci projektu zřejmé, zda a 

jakým způsobem se podaří dosáhnout plánovaného počtu 60 osob, které jsou v tomto 

monitorovacím indikátoru plánovány.  

V projektu je indikátor vnímán jako počet účastníků, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti, 

tedy takových osob, které úspěšně absolvovaly školení a další edukační aktivity k nově vzniklým 

metodickým pokynům k jednotlivým registrům NZIS a o nově vytvořených aplikacích v míře vyšší nežli 

je bagatelní podpora. Jde o zaměstnance žadatele a partnera projektu, tj. zástupce ÚZIS  a MZ ČR. 

V rámci sledovaného období (v době přípravy Průběžné evaluační zprávy 3 a 4) byl realizován 

Projektový seminář 2018 v Brně, a to dne 27. 6. 2018 v Brně. Pro tuto akci byl připraven po konzultaci 
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se zadavatelem dotazník, který byl předán zástupci realizačního týmu účastníkům během vzdělávací 

aktivity v listinné podobě. 

Semináře se zúčastnilo 77 osob, vyplněné dotazníky se podařilo získat od 37 účastníků (48 %). Se 

srozumitelností předaných informací na semináři byli účastníci spokojeni (hodnoceno průměrnou 

známkou 1,25 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší). 

 

Praktická využitelnost předaných informací byla hodnocena průměrnou známkou 1,67. Hlavní přínos 

spatřují účastníci projektového semináře v získání většího přehledu a orientace týkající se činností 

ÚZIS a oblasti registrů NZIS. Rovněž získali větší přehled o datech v registrech a možnostech jejich 

využití. 

Respondenti uváděli široké spektrum odpovědí, co je nejvíce na projektovém semináři zaujalo. 

Vyjadřovali se i k dalším informacím (mimo projekt NZIS), které na projektovém semináři získali. 

Často se vyjadřovali k rozmanitosti a množství dat ÚZIS. Z registrů zaujal respondenty nejvíce Národní 

registr hrazených zdravotních služeb (5 respondentů). 

Účastníci semináře byli spokojeni se způsobem, jakým jim byly informace předány. Většina 

respondentů neuvedla žádné návrhy ke zvolené formě předávání informací na semináři.  Ti, co se 

vyjádřili, navrhují například zařadit více praktických rad a příkladů z praxe, více obrázků a interakce 

prezentací (videa apod.). Někteří respondenti konstatovali, že seminář byl moc dlouhý a bylo tak 

těžké udržet pozornost, navrhují rozdělení do dvou dnů. Rovněž uvítají další semináře. 

Předběžná odpověď na EQ 2.7 Zhodnoťte spokojenost účastníků vzdělávacích aktivit projektu 

(kvalita, obsah, využitelnost v praxi). Do jaké míry reflektovala témata a rozsah 

vzdělávání/edukace reálné potřeby účastníků pro jejich činnost? 

V rámci sledovaného období proběhl Projektový seminář, kterého se účastnilo 77 osob. Respondenti 

dotazníkového šetření (37 osob) hodnotili srozumitelnost předaných informací průměrnou známkou 

1,25 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší). Praktická využitelnost předaných informací byla hodnocena 

průměrnou známkou 1,67. Hlavní přínos spatřují účastníci Projektového semináře v získání většího 

přehledu a orientace týkající se jak činností v oblasti registrů NZIS tak rovněž rozsahu činností ÚZIS. 

3.8 Závěry  

Závěry Průběžné evaluační zprávy 3 a 4 jsou uvedeny v následující tabulce.  
 
Tabulka 4: Závěry Průběžné zprávy 3 a 4 

Závěr Kontextové informace  

Podpůrné aplikace, a to zejména Aplikace pro 
správu výkonů a klasifikačních procedur, naplňují 
potřeby a očekávání cílové skupiny.  

Jedná se dle názoru cílové skupiny o funkční 
systém, který usnadní uživatelům práci a 
odbourá zbytečnou administrativní zátěž. 

U Národního registru hrazených zdravotních 
služeb a jeho metodických materiálů je cílovou 
skupinou zdravotních pojišťoven nejlépe 

Průměrné hodnocení přehlednosti bylo 1,83 (na 
stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti 
pak 2,16 a dostatečnosti 2,66. 
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Závěr Kontextové informace  

hodnocena přehlednost registru. 

U Národního registru rodiček a jeho metodických 
materiálů je cílovou skupinou porodnic nejlépe 
hodnocena srozumitelnost registru. U Národního 
registru poskytovatelů zdravotních služeb a jeho 
metodických materiálů je cílovou skupinou 
zástupců krajů nejlépe hodnocena srozumitelnost 
registru; přehlednost a dostatečnost je dle 
respondentů šetření nižší. Celkově je u tohoto 
registru hodnocení uživatelů horší oproti 
ostatním hodnoceným registrům. 

Národní registr rodiček: 
Průměrné hodnocení přehlednosti bylo 1,89 (na 
stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti 
pak 1,79 a dostatečnosti 2.  
 
Národní registr poskytovatelů zdravotních 
služeb: 
Průměrné hodnocení přehlednosti bylo 2,6 (na 
stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), srozumitelnosti 
pak 2,3 a dostatečnosti 3.  

Na základě provedených šetření lze konstatovat, 
že postupně dochází k zefektivnění užívání dat 
v registrech cílovými skupinami. S ohledem na 
zjištěné informace nejsou navrhována žádná 
doporučení pro zlepšení realizace hodnoceného 
projektu a zvýšení jeho dopadů. 

Průběh realizovaných aktivit v projektu 
dokumentují zjištění a závěry uvedené ve všech 
částech této zprávy. 
Uvedený závěr dokumentují informace uvedené 
ve všech zpracovaných EQ. 

Vyvíjený krajský reporting aktuálně naplňuje 
očekávání pilotního kraje Vysočina a města Brno. 
Nově zpřístupněná data (nejsou ještě úplná) jsou 
pilotním regionem/městem využívána a 
průběžně s nimi pracují. Mohou tak již být dílčím 
způsobem použita orgány veřejné správy 
k plánování a vyhodnocování služeb 
zdravotnictví. 

Krajský reporting bude dle názoru pilotního kraje 
a města obsahově dostatečný, dat je nyní 
k dispozici více. 

Míra využitelnosti změn a úprav v registru 
(NRPZS) je hodnocena respondenty 
dotazníkového šetření (zástupci krajů) 
průměrnou známkou 2,6, kvalita změn a úprav 
registru pak průměrnou známkou 2,7. Podněty 
od respondentů: ocenili by školení k vytěžování 
z NRPZS pro potřeby řízení zdravotnictví v kraji, 
přivítali by seminář pro zadávání údajů do NRPZS 
po všech změnách, které byly v registru 
provedeny, ze strany ÚZIS doporučují zpracovat 
metodickou příručku, která bude řešit 
funkcionalitu NRPZS, NRPZS byl měl být 
uživatelsky příjemnější. 

Většina respondentů je členem Rady NRPZS, 
spolupracuje tedy s ÚZIS aktivně.  
NRPZS byl měl být uživatelsky příjemnější (např. 
způsob přihlášení (el. podpis); zjednodušený 
systém zplatnění a zneplatnění údajů, možnost 
kopírovat údaje např. jedná-li se o stejného odb. 
zástupce jako statutární orgán, nebo obor, 
forma zdravotní péče, jsou-li na více místech; 
zjednodušení zadávání oboru a formy - více 
údajů najednou, poté uložit jako celek). Data 
zpřístupněná NRPZS jsou průběžně využívána 
orgány veřejné správy (KÚ) k plánování a 
vyhodnocování služeb ve zdravotnictví. 

Respondenti dotazníkového šetření (37 osob) 

hodnotili srozumitelnost předaných informací na 

Projektovém semináři průměrnou známkou 1,25 

(na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší). Praktická 

využitelnost předaných informací byla hodnocena 

průměrnou známkou 1,67. Hlavní přínos spatřují 

V rámci sledovaného období proběhl Projektový 
seminář (27. 6. 2018 v Brně), kterého se 
účastnilo 77 osob. 
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Závěr Kontextové informace  

účastníci Projektového semináře v získání většího 

přehledu a orientace týkající se jak činností v 

oblasti registrů NZIS tak rovněž rozsahu činností 

ÚZIS. 

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 5: Indikativní harmonogram evaluace   

Termín  Činnost  

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  

5 Použité dokumenty a zdroje dat  

Níže je uveden přehled dokumentů využitých pro zpracování Průběžné evaluační zprávy 3 a 4.  

Tabulka 6: Zdroje dat využité pro zpracování Druhé průběžné zprávy   

Dokumenty  Zdroj 

Projektová žádost včetně příloh Informační systém ESIF - KP14+ 

1., 2., 3., 4. 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/ 

Webové stránky projektu http://rozvojnzis.uzis.cz/ 

 

http://reporting.uzis.cz/
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6 Přílohy 

6.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na poskytovatele 
zdravotních služeb (Národní registr reprodukčního zdraví – konkrétně 
Národní registr rodiček) 

Osloveno bylo 91 respondentů (porodnice) dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové šetření 

probíhalo elektronicky ve dnech 10. 1. 2018 – 19. 1. 2018. Během této doby byla účastníkům zaslána 

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

Dotazník vyplnilo 39 respondentů, tj. 42,9 % oslovených. 

Otázka č.1 identifikovala subjekt, který dotazník vyplnil. 

2. Zhodnoťte prosím přehlednost, srozumitelnost a dostatečnost Národního registru reprodukčního 

zdraví, konkrétně Národního registru rodiček, včetně jeho metodických materiálů (metodiky  

a datového rozhraní) známkami 1 – 5 (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 
1 2 3 4 5 

Přehlednost 15 17 4 2 1 

Srozumitelnost 15 19 4 0 1 

Dostatečnost 15 15 5 2 2 

 

Průměrné hodnocení – přehlednost Národního registru reprodukčního zdraví – 1,89 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost Národního registru reprodukčního zdraví – 1,79 

Průměrné hodnocení – dostatečnost Národního registru reprodukčního zdraví – 2,0 

Respondent, který označil nejhorší možnou známku, uvedl, že s registrem nepracuje a není s ním tak 

obeznámen. 

 

Nejlépe je hodnocena respondenty šetření u Národního registru rodiček jeho srozumitelnost, nejhůře 

pak jeho dostatečnost. 

 

3. Přehlednost: V případě, že jste přehlednost Národního registru reprodukčního zdraví, konkrétně 

Národního registru rodiček a jeho metodických materiálů, oznámkovali hůře než 2, vysvětlete 

prosím, co na tomto registru považujete za nepřehledné a jak by bylo možné přehlednost tohoto 

registru zlepšit. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Matoucí popis Menu 1 
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Odpověď Počet 

odpovědí 

Rozpad položek Menu 1 

Chybí nám možnost kontrolovat odeslaná data. U registru novorozenců je možné 

kontrolovat odeslaná data a u rodiček ne. 

1 

Přehlednost je snížena rozsahem získávaných dat a tím, že kolonky pro zadávání nejsou 

zobrazeny na jedné stránce obrazovky. Je to v situaci, kdy je nutné pořídit něco přímo na 

portál, nikoli přes NIS. 

1 

Sdružení do skupin v dotazníku / prenatal, porod, 6 nedělí / 1 

Složitý a málo přehledný formulář. Zjednodušení formuláře s menším množstvím 

(důležitých!) informací by bylo vítáno. 

1 

Ke všem třem kategoriím: Na web UZIS chodím jen jednou za čas kvůli odesílání dat do 

registrů a považuji ho za nepřehledný a neintuitivní, způsob posílání výsledků kontrol atd 

mailem za nešťastný a nemožnost opravy zaslaných (formálně validních, ale nějaké další 

kontrole se nelíbících) dat přímo na webu za něco, co hodně komplikuje práci. V podstatě 

mě to nutí generovat celý balík dat kvůli opravě sebemenšího problému. Pokud nedojde 

k automatickému spárování rodičky a novorozence, opět jsem nucený všechna data 

generovat znova; opravdu nechápu absenci možnosti opravy zaslaných, opakuji, že 

formálně správných, dat přímo na webu. Pokud je mi známo, dokud se data posílala přes 

okresni (nebo krajské, už nevím) pobočky, tak tam možnost ruční opravy dat měli. 

1 

Chaoticky stylizováno, není rozlišení ve velikosti a stylu písma, celkově nepřehledné, 
navzájem neoddělené kolonky... 

1 

 

Někteří respondenti považují Národní registr rodiček za méně přehledný. Za nepřehledný označují 

např. rozpad položek menu, sdružení skupin v dotazníku (prenatal, porod, šestinedělí), matoucí popis 

menu. Přehlednost je snížena např. rozsahem získávaných dat, nemožností kontrolovat odeslaná 

data, nemožností oprav zaslaných dat přímo na webu.  

4. Srozumitelnost: V případě, že jste srozumitelnost Národního registru reprodukčního zdraví, 

konkrétně Národního registru rodiček včetně jeho metodických materiálů, oznámkovali hůře než 2, 

vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za nesrozumitelné a jak by bylo možné 

srozumitelnost tohoto registru zlepšit. 

Odpověď Počet 

odpovědí 
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Odpověď Počet 

odpovědí 

Kontrola dávek validátoru a jeho zpětná informace je pro neodborníka naprosto 

nepoužitelná, nesrozumitelná. 

1 

Chaoticky stylizováno, použity nevysvětlené zkratky 1 

Kde se nacházejí metodické materiály? Nemyslím tím návody typu "klikněte sem nebo 

támhle", ale například AKTUÁLNÍ popis všech kontrol, které se v registrech při nahrávání 

dat uplatňují, aby se podle nich mohl řídit dodavatel software? Nejvíc času zabírá 

opakované opravování chyb typu "když A, tak nemůže být B" a podobně. 

1 

 

Srozumitelnost Národního registru rodiček byla hodnocena respondenty poměrně dobře, nicméně 

někteří z respondentů považují za nesrozumitelné např. použité zkratky, které nejsou vysvětleny či 

zpětnou informaci po kontrole dávek validátoru. Také by uvítali např. aktuální popis všech kontrol, 

které se v registrech při nahrávání dat uplatňují. 

5. Dostatečnost: V případě, že jste dostatečnost Národního registru reprodukčního zdraví, 

konkrétně Národního registru rodiček včetně jeho metodických materiálů, oznámkovali hůře než 2, 

vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za nedostatečné a jak by bylo možné tento 

registr dále vylepšit. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Dávky prošlé validátorem označené jako bez chyb se vrací od pracovníka UZIS s ročním i 

delším zpožděním s informací, že dávka neobsahuje požadované informace. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o datový zdroj, který prochází kontrolním mechanizmem, který se 

připravoval jistě značnou dobu, tak by měl fungovat bezchybně a měl by být odladěn, 

nebo minimálně by se neměla chtít zpětně dávka opravovat, když byla označena za 

bezchybnou. 

1 

Poznámka: 

Dostatečnost registru, pokud ji chápeme jako rozsah (?) je úplně něco jiného než 

dostatečnost metodických materiálů! Z mého pohledu je šíře (rozsah; dostatečnost) 

registru určitě dostatečná (po redukci některých položek v roce 2016).  Domnívám se, že 

metodika je dostatečná tehdy, kdy vede k jednoznačnému a bezchybnému naplňování 

položek registru. 

1 

Problém vidíme v Rodných číslech v případě cizinek. Je jich velké množství a koncovka 

9999 je problematická a čísla pojistek zatím nejdou použít. 

1 
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Odpověď Počet 

odpovědí 

Souvisí to s přehledností, tedy velké množství získávaných dat. 1 

Bylo by dobré, moci si vytvořit kontrolní výstupy, například počty odevzdaných vět za 

jednotlivé měsíce. 

1 

Data o rodičkách a novorozencích posíláme dávkovou komunikací. Registr rodiček je 

provázán s registrem novorozenců, kde jsou tvrdě nastaveny některé validační vazby - 

např. přírůstek hmotnosti nedonošeného novorozence při propuštění nesmí být více než 

2000g, dále porodní hmotnost nemůže být nižší než 500g. Na tyto nastavené validace 

jsme již několikrát upozorňovali - bez efektu. Abychom byli schopni odeslat dávku, 

některé údaje upravíme a hlášení odešleme. Data tedy neodpovídají reálnému stavu. 

1 

Některé informace, které jsou považovány, se zdají málo podstatné (např. počet 
vykouřených cigaret). Pokud je již rodička propuštěna, nedají se všechny informace 
dohledat. 

1 

 

V Národním registru rodiček chybí respondentům např. možnost moci si vytvořit kontrolní výstupy, 

například počty odevzdaných vět za jednotlivé měsíce; neměla by se chtít zpětně dávka opravovat, 

když byla označena za bezchybnou (tj. prošla validátorem označená jako bez chyb); problém vidí 

respondenti rovněž v rodných číslech v případě cizinek. 

Pro zlepšení dostatečnosti registru navrhují respondenti např. prověřit a případě upravit validační 

vazby s registrem novorozenců, zvážit rozsah požadování některých informací (např. počet 

vykouřených cigaret). 

6. Zhodnoťte prosím, jak se Vám spolupracuje s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem 

reprodukčního zdraví. 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Výborně 15 38 % 

B Dobře 20 51 % 

C Ne zcela dobře 4 11 % 

 

Spolupráci s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem reprodukčního zdraví hodnotí jako výbornou 

38 % (15) respondentů a jako dobrou polovina (51%, 20) respondentů. Spokojeno se spoluprací není 

11 % (4) respondentů. 
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7. Uveďte prosím, co by bylo možné na spolupráci s ÚZIS ještě zlepšit. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Dlouhodobě nelze do registru přistupovat přes webový portál z win.terminálových 

serverů. Problém nebyl dosud dořešen. 

1 

Ještě větší zpřehlednení požadavků 1 

Komunikaci v rámci validace dávek xml, která je stále velmi nedostatečná. 1 

U výše uvedené otázky nemáte uvedenu možnost "nespolupracuje vůbec". Tu bych 
zatrhnul. O projektu nemáme žádné informace, nepotřebujeme jej. 

1 

Upravit kolonky hlášení o přerušení těhotenství 1 

Zpětná vazba s ohledem na kompletnost a správnost vykazovaných dat. 

Úsilí směřující ke standardizaci NISů, včetně jejich schopnosti poskytovata data do 

registrů v požadovaném rozsahu a obsahu. 

1 

Systém autentizace pomocí potvrzování vstupu SMS či emailem je velmi komplikovaný - v 

rámci e-receptu nyní všichni mají podpisové certifikáty - navázání autentizace na 

certifikát by zlepšilo situaci. 

1 

Rozhodně by pomohlo sjednocení VSECH zdravotnických registrů do jedné platformy 
např. KRZIS a SUKL (e-recepty) mají zcela odlišné platformy a vyvíjejí své systémy 
odděleně - velmi nepraktické pro běžného uživatele 

1 

Ocenili bychom odesílání  dat pomoci rozhraní v programu pro vedeni zdrav. 

dokumentace - řada nemocnic v ČR (včetně naší) používá AMIS od firmy ICZ - modul není 

v programu implementován !!! Udělané včetně jednodušší autentizace - v rámci e-

receptu implementaci již je !! 

1 

Lepší zpětná vazba 1 

Jsou některé kolize mezi údaji, které se projeví až při pokusu o ukládání formuláře 

(musíme-li ho editovat přímo do UZIS, v opačných případech se snažíme "kultivovat" 

nemocniční informační systém), pak k jejich uložení nedojde a formulář si některá 

předtím zadaná data "nepamatuje".  Takže když není zadavatel extrémně opatrný a 

důsledný, nedá se na první pokus takto dodatečně zadávaný formulář bezchybně uložit. 

1 

Zjednodušit dotazování 1 

Neměla by být zjišťována data, která už byla dříve zadána 1 
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Odpověď Počet 

odpovědí 

Jednodušší získávání zpětné vazby. (informace od Vás k nám) 2 

Jednoduchý formulář, cílený na důležité informace. 1 

V chybové hlášce by mohlo být uvedené nejen, který údaj je špatně, ale také pod jakou 
zkratkou je tento údaj v dávce. 

1 

zpřehlednit Zprávu o rodičce 1 

 

Ve spolupráci s ÚZIS  by bylo podle některých respondentů vhodné zlepšit zpětnou vazbu (např. 

s ohledem na kompletnost a správnost vykazovaných dat), přístup na portál,  praktické fungování 

webových stránek.  

Respondenti doporučují dále např. zpřehlednit Zprávu o rodičce, upravit kolonky hlášení o přerušení 

těhotenství, zjednodušit dotazování, zpřehlednit požadavky. 

Náměty mající vazbu na konkrétní komunikaci přes portál ÚZIS se týkaly práce s datovými dávkami – 

zde např. navrhují zlepšit komunikaci v rámci validace dávek, navázat autentizaci na certifikát, 

sjednotit všechny registry do jedné platformy, odesílat data pomocí rozhraní pro vedení zdrav. 

dokumentace. 

Rovněž respondenti popsali pozitivní zkušenosti, které se spoluprací s ÚZIS mají. Příklady těchto 

pozitivních sdělení uvádíme dále: 

„Z naší strany nic, vždy se domluvíme a je nám poskytnuta i uspokojující rada.“ 

„Spolupráce s momentálním regionálním metodikem považujeme za dostačující.“ 

„Spolupráce je bezchybná, nemáme návrh na zlepšení.“  

„Na problémy mám vždy rychlou odpověď a řešení.“ 

„Spolupráce s ÚZIS - regionálním metodikem v rámci Národního registru reprodukčního zdraví je velmi 

dobrá, rychlá a profesionální.“ 

„Spolupráce s ÚZIS nám vyhovuje. Oceňujeme zejména přístup jeho pracovníků, kteří v případě 

konkrétního problému vždy prostřednictvím emailu či telefonu ochotně poradí. Náměty na zlepšení 

nemáme.“ 

„Z naší stránky v rámci vzájemné spolupráce je vše OK.“ 



 

 
 

37 
 

„Pracovníci UZIS jsou na dostupných telefonních číslech ochotni poradit, pomoci. Zlepšení - v případě 

hlášení potíží se špatně nastavenými validacemi možnost zadání úprav těchto validací.“ 

6.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na pojišťovny (Národní 
registr hrazených zdravotních služeb) 

Osloveno bylo 9 účastníků (zdravotní pojišťovny) dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové 

šetření probíhalo elektronicky ve dnech 18. 12. 2017 – 12. 1. 2018. Během této doby byla účastníkům 

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

Dotazník vyplnilo 6 respondentů, tj. 67 % oslovených. 

Otázka č. 1 identifikovala subjekt, který dotazník vyplnil. 

2. Zhodnoťte prosím přehlednost, srozumitelnost a dostatečnost Národního registru hrazených 

zdravotních služeb, včetně jeho metodických materiálů (metodiky a datového rozhraní), známkami 

1 – 5. (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 
1 2 3 4 5 

přehlednost 3 1 2 0 0 

srozumitelnost 1 3 2 0 0 

dostatečnost 0 2 4 0 0 

 

Průměrné hodnocení – přehlednost Národního registru hrazených zdravotních služeb - 1,83 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost Národního registru hrazených zdravotních služeb  - 2,16 

Průměrné hodnocení – dostatečnost Národního registru hrazených zdravotních služeb  - 2,66 

 

Nejlépe je u Národního registru hrazených zdravotních služeb respondenty (pojišťovny) hodnocena 

přehlednost registru, nejhůře pak jeho dostatečnost.  

 

3. Přehlednost: V případě, že jste přehlednost Národního registru hrazených zdravotních služeb, 

včetně jeho metodických materiálů, oznámkovali hůře než 2, vysvětlete prosím, co na tomto 

registru považujete za nepřehledné a jak by bylo možné přehlednost tohoto registru zlepšit. 

Respondenti uvedli tyto odpovědi: 

,,Předaná dokumentace je přehledná.“ 

„Registr neslouží provozním potřebám pojišťovny, nemůžeme se tedy k této otázce vyjádřit“. 

„Anachronická forma DR u věty A vycházející formátu a logiky FDAVKY“. 

 

4. Srozumitelnost: V případě, že jste srozumitelnost Národního registru hrazených zdravotních 

služeb, včetně jeho metodických materiálů, oznámkovali hůře než 2, vysvětlete prosím, co na 
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tomto registru považujete za nesrozumitelné a jak by bylo možné srozumitelnost tohoto registru 

zlepšit. 

Respondenti uvedli tyto odpovědi: 

,,Předaná dokumentace je srozumitelná. Případné nejasnosti jsou konzultovány popřípadě změněny.“ 

,,Komplikovaný systém stornování. Nesrovnalosti zákon x vyhláška x DR+metodika, např. předávání 

AIFOxčíslo pojištěnce.“ 

„Registr neslouží provozním potřebám pojišťovny, nemůžeme se tedy k této otázce vyjádřit“. 

 

5. Dostatečnost: V případě, že jste dostatečnost Národního registru hrazených zdravotních služeb, 

včetně jeho metodických materiálů, oznámkovali hůře než 2, vysvětlete prosím, co na tomto 

registru považujete za nedostatečné a jak by dále bylo možné tento registr zlepšit. 

Shrnutí odpovědí respondentů 

V rámci datového rozhraní nejsou jednoznačně popsány veškeré mechanizmy, které se dolaďovaly 
během testování. 

Metodické dokumenty (Metodika a DR) jsou na dobré úrovni. 

Jako nedostatečnou považujeme Technickou dokumentaci ve vztahu k implementaci napojení na 
systémy NRHZS kde chybí podstatné detaily (požadavky na připojení - certifikáty, šifrování, 
autentizace). Je spíše orientována jako dokumentace pro interní vývoj. 

Pozdní předávaní DR a metodiky vzhledem k očekávaným termínům realizace 

Změny DR a metodiky během realizační fáze. 

 

Za nedostatečnou považují NRHZS respondenti např. Technickou dokumentaci ve vztahu k 

implementaci napojení na systémy NRHZS, kde chybí podstatné detaily (požadavky na připojení - 

certifikáty, šifrování, autentizace), dále v rámci datového rozhraní nejsou jednoznačně popsány 

veškeré mechanizmy, které se dolaďovaly během testování. 

6. Zhodnoťte prosím, jak se Vám spolupracuje s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem 

hrazených zdravotních služeb. 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Výborně 2 33 % 

B Dobře 3 50 % 

C Ne zcela dobře 1 17 % 
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 83 % (5) respondentů hodnotí svou spolupráci s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem hrazených 

zdravotních služeb jako výbornou nebo dobrou. Jako ne zcela dobrou ji hodnotí 1 respondent. 

 

7. Uveďte prosím, co by bylo možné na spolupráci s ÚZIS ještě zlepšit. 

Shrnutí odpovědí respondentů 

Včasné předávání informací  - změny v metodických materiálech a v datovém rozhraní 

Úroveň vedení projektu: projektové řízení (zápisy z jednání, plnění úkolů), schvalování 
harmonogramů. 

Aktualizace harmonogramu 

Nejasné rozdělení kompetencí mezi vedením projektu a projektovým týmem. 

Projektová aktivita je bohužel spíše pasivní, kdy je nutno veškeré projektové výstupy explicitně 
vyžádat. Nejsou operativně upřesňovány termíny a aktuální stav je pouze na dotaz. Změny systémů 
(nové funkčnosti, změny chování, …) nebyly také průběžně sdělovány, byly pouze na dotaz. Přes 
urgence není Issue Tracker pro hlášení a řešení problémů. 

Úroveň projektového týmu: plnění úkolů dohodnutých na úrovni realizačních týmů, jinak spolupráce 
dobrá. 

Nejasné rozdělení kompetencí mezi vedením projektu a projektovým týmem. Nedomyšlená 
koncepce předávání identifikace pojištěnce - ne přes číslo pojištěnce ale neefektivní a nevyhovující 
mechanismus překladu AIFO. 

 

Respondenti navrhují zlepšení spolupráce s ÚZIS v oblasti včasného předávání informací (např. ke 

změnám v metodických materiálech a v datovém rozhraní), v úrovni vedení projektu a dále v oblasti 

vyjasnění rozdělení kompetencí mezi vedením projektu a projektovým týmem. 

 

Další sdělené informace: 

Spolupráce při předávání dat a jejich validaci je bez problémů. 

Z odborného hlediska pracovníci projektu NRHZS adekvátně reagují na podněty (konzultace apod.). 

 

6.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na kraje (Národní registr 
poskytovatelů zdravotních služeb) 

Osloveno bylo 13 účastníků (zástupci krajů) dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové šetření 

probíhalo elektronicky ve dnech 9. 1. 2018 – 17. 1. 2018. Během této doby byla účastníkům zaslána 

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

Dotazník vyplnilo 10 respondentů, tj. 77 % oslovených. 

Otázka č.1 identifikovala subjekt, který dotazník vyplnil. 
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2. Zhodnoťte prosím přehlednost, srozumitelnost a dostatečnost Národního registru poskytovatelů 

zdravotních služeb (NRPZS) známkami 1 – 5. (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 
1 2 3 4 5 

Přehlednost 2 2 4 2 0 

Srozumitelnost 2 3 5 0 0 

Dostatečnost 0 2 6 2 0 

 

Průměrné hodnocení – přehlednost Národního registru hrazených zdravotních služeb z pohledu 

zástupců krajů – 2,6 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost Národního registru hrazených zdravotních služeb z pohledu 

zástupců krajů – 2,3 

Průměrné hodnocení – dostatečnost Národního registru hrazených zdravotních služeb z pohledu 

zástupců krajů – 3,0 

 

Nejlépe je u Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) hodnocena respondenty 

srozumitelnost, nejhůře jeho dostatečnost. Celkově je však hodnocení poměrně nízké oproti ostatním 

hodnoceným registrům. Respondenti nejčastěji uváděli průměrnou známu 3. 

3. Přehlednost: V případě, že jste přehlednost Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 

(NRPZS), oznámkovali hůře než 2, vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za 

nepřehledné a jak by bylo možné přehlednost registru zlepšit. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Např. Zdravotnická záchranná služba je jen jeden poskytovatel zdravotnických služeb s 

více místy poskytování - více základnami. Každá základna se však zobrazuje zvlášť. 

Obdobně nepřehledné je to u poskytovatelů s více místy poskytování. 

1 

Grafické znázornění údajů o jednotlivých poskytovatelích nejsou k dispozici na jedné 

obrazovce (proklikávání) 

1 

Při tisku karty, kde jsou uvedené místa poskytování i obory, které nejsou platné. Po 

vyhledání poskytovatelů v daném oboru je před tiskem nutné zvolit počet zobrazení jinak 

je totiž vytisknuta pouze 1 strana. 

1 

Volba známky v závislosti na nutnosti postupného "rozklikávání" jednotlivých oddílů. 1 

Mnoho karet, neustálé "proklikávání" a hlídání, kde jsem 1 

Nelze přehledně zobrazit všechny údaje o poskytovateli zdravotních služeb na jedné 
straně (místa poskytování, obory), nelze k jednomu oboru přiradit více forem 
poskytování zdravotních služeb 

1 
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Odpověď Počet 

odpovědí 

NRPZS je uživatelsky složité a zdlouhavé. Např. způsob přihlášení (kód na mail); 
vícefázové zplatnění a zneplatnění, nelze kopírovat údaje např. jedná-li se o stejného 
odb. zástupce jako statutární orgán, nebo obor, forma zdravotní péče, jsou-li na více 
místech; při zadávání oboru a formy je nutné zadávat po 1 údaji, poté uložit a opět zadat 
další údaj atd. 

1 

Žádná odpověď 3 

 

Co se týká přehlednosti, tak je Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) dle 

respondentů uživatelsky složitý a práce s ním je zdlouhavá. Konstatují, že jim vadí postupné 

„rozklikávání“ jednotlivých oddílů a „proklikávání“ se mnoha kartami. Nelze zobrazit všechny údaje o 

poskytovateli zdravotních služeb na jedné straně (místa poskytování, obory), rovněž nelze k jednomu 

oboru přiradit více forem poskytování zdravotních služeb. 

4. Srozumitelnost: V případě, že jste srozumitelnost Národního registru poskytovatelů zdravotních 

služeb, oznámkovali hůře než 2, vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za 

nesrozumitelné a jak by bylo možné srozumitelnost registru zlepšit. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Termíny užívané v NRPZS nekorespondují se zák. č. 372/2011 Sb. (místo podnikání, 

upřesnění forem zdravotní péče dle zákona, nikoli dle číselníku ÚZIS) 

1 

Při vyhledání je na titulní straně uvedena obec - což je vlastně sídlo PO či trvalý pobyt FO. 1 

Celkové zjednodušení, jedny data, jedna záložka pro všechny instituce 1 

Bylo by vhodné, aby byly kroky v NRPZS - povinné údaje spolu navzájem provázány tak, 

aby nebylo možné na něco zapomenout. Chybí zcela uživatelská příručka, jako návod k 

užívání. 

1 

Žádná odpověď 6 

  

K větší srozumitelnosti Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) doporučují 

respondenti např. aby byly kroky v NRPZS - povinné údaje spolu navzájem provázány tak, aby nebylo 

možné na něco zapomenout,  doporučují také celkové zjednodušení, jedny data, jedna záložka pro 

všechny instituce. Jeden z respondentů uvádí, že termíny užívané v NRPZS nekorespondují se zák. č. 

372/2011 Sb. (místo podnikání, upřesnění forem zdravotní péče dle zákona, nikoli dle číselníku ÚZIS) 
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5. Dostatečnost: V případě, že jste dostatečnost Národního registru poskytovatelů zdravotních 

služeb, oznámkovali hůře než 2, vysvětlete prosím, co na tomto registru považujete za 

nedostatečné a jak by bylo možné registr dále zlepšit. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Chybí např. údaj o bezbariérové dostupnosti 1 

Nedostatečná možnost vytěžování zadaných dat. Reporty, sestavy, statistiky dle širokých 

možností: obor, věk, síť poskytovatelů atd. 

1 

ÚZIS na kartě poskytovatele (propojení Poskytovatelé ZS - Zdravotnická zařízení), např. 
smlouvy se zdrav. pojišťovnami 

ukončení činnosti -automatické zneplatňování 

1 

Při ukončení FO zadáváme datum ukončení v ROS, avšak po tomto datu automaticky 

nedojde k zneplatnění poskytovatele, což pokládáme pro editory za nekomfortní, jelikož 

musí při ukončení opakovaně editovat údaje. 

1 

Postrádáme zejména možnost zapisování informací o poskytovateli pouze pro vnitřní 

potřebu. Omezené množství získání reportů. 

1 

Z registru nelze vytěžit vše, co bychom potřebovali. Nelze využívat například šablony 
rozhodnutí, což bychom uvítali a práci by nám nejen zjednodušilo, ale především časově 
zkrátilo. 

Než se proklikáme z jedné karty na druhou a zpět na vyhledávání uplyne mnoho času, 

potřebujeme zrychlení. 

1 

Lepší vyhledávání podle kombinací kritérií 1 

Údaje v NRPZS vycházejí z právního předpisu, tj. povinné položky jsou dány zákonem, 
nepovinné položky jsou ostatní položky uvedené v NRPZS 

1 

   

V registru NRPZS chybí respondentům např. údaj o bezbariérové dostupnosti, vadí jim nedostatečná 

možnost vytěžování dat, tj. reporty, sestavy, statistiky dle širokých možností: obor, věk, síť 

poskytovatelů.  

Pro zlepšení dostatečnosti registru NRPZS navrhují např. lepší vyhledávání podle kombinací kritérií, 

možnost zapisování informací o poskytovateli pouze pro vnitřní potřebu, při ukončení smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami – automatické zneplatnění. 
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6. Splnil Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Vaše očekávání a naplňuje Vaše 

potřeby? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Ano 1 10 % 

B Ne 8 80 % 

C Žádná odpověď 1 10 % 

  

80 % (8) respondentů uvádí, že NRPZS nesplnil jejich očekávání a naplnění jejich potřeb, jeden 

respondent neuvedl žádnou odpověď. 

6a. Uveďte prosím důvody své odpovědi. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Data ve veřejné části NRPZS neodpovídají skutečnosti dat zadaných v neveřejné části. 1 

Nepřehledné, do dnešního dne se stále opravují data převedená migrací dat v r. 2014 

(stále se opakující případy, totožné), časová prodleva při zápisu do neveřejné části, 

problémy 

1 

Editace ukončení činnosti poskytovatele na mnoha místech. Nemožnost zadávání 

několika oborů např. ambulantní péče v jednom kroku. V případě zadávání několika míst 

poskytování u jednoho poskytovatel možnost využít nabídky již zadané formy, oboru a 

druhu péče u předchozího místa. U odborného zástupce možnost zvolit nabídku - pro 

lékařské obory, pro zubní lékařství či lékárenskou péči. Jelikož lékař s jakoukoliv 

specializovanou způsobilostí může vykonávat funkci odborného zástupce pro všechny 

lékařské obory, proto není nutné zadávat konkrétní obor - s tímto počítá i zákon č. 

372/2011 Sb. 

1 

Zatím nedořešeny šablony rozhodnutí pro jejich přímé vygenerování z registru, v 

ostatních ohledech vyhovující. (Potřeba jednání MZ a krajů.) 

1 

Nelze využívat statistické přehledy a pokud ano, pak jde o složitý proces (doposud 

využívaný program krajskými úřady byl mnohem jednodušší a uměl toho více). Na 

počátku procesu bylo slíbeno, že NRPZS bude umět vše, co program původní - nestalo se. 

Některé formy péče nemají číselníky doposud a nelze je do registru "zavést". Neobsahuje 

tedy všechny údaje a nemá tedy stále vypovídající hodnotu. Nemůžeme využívat základní 

šablony pro rozhodnutí, což nám urychluje práci při vydávání rozhodnutí o udělení 

oprávnění, změn či odejmutí. 

1 
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Odpověď Počet 

odpovědí 

zatím není možné zrušit vlastní databázi a používat jen národní registr, registr 

nepodporuje samotnou správní činnost 

1 

vázne komunikace s registrem osob,  

pokud v NRPZS ukončíme poskytovatele s budoucím datem, neukončí se automaticky v 
ROS, funkce vytěžování nefunguje 

1 

Od NRPZS jsme očekávali větší funkčnost, přehlednost, jednotnost dat za ČR (vč. způsobu 

zadávání údajů) a využitelnost dat. 

1 

  

Většina respondentů šetření uvedla, že Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb nesplnil 

jejich očekávání. Od NRPZS očekávali větší funkčnost, přehlednost, jednotnost dat za ČR (vč. způsobu 

zadávání údajů) a využitelnost dat. Uvádějí např. že data ve veřejné části NRPZS neodpovídají 

skutečnosti dat zadaných v neveřejné části. 

Zatím nejsou nedořešeny šablony rozhodnutí pro jejich přímé vygenerování z registru, nelze využívat 

statistické přehledy, některé formy péče nemají číselníky doposud a nelze je do registru "zavést". 

Registr neobsahuje tedy všechny údaje a nemá tak vypovídací hodnotu, zatím nepodporuje 

samostatnou správní činnost. 

7. Jste seznámeni s krajským reportingem vytvořeným pro kraj Vysočina a město Brno? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Ano 6 60 % 

B Ne 4 40 % 

C Žádná odpověď 0 0 % 

 

60 % (6) respondentů je seznámeno s krajským reportingem vytvořeným pro kraj Vysočina a město 

Brno, 40 % (4) respondentů uvedený reporting nezná. 

 

7a. Zhodnoťte prosím, zda tento reporting splňuje i Vaše očekávání a naplňuje i Vaše potřeby. 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Ano 2 20 % 
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 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

B Ne 4 40 % 

C Žádná odpověď 4 40 % 

  

Pětina respondentů uvádí, že reporting naplnil jejich očekávání. 40% (4) dotazovaných uvádí, že tento 

reporting nesplňuje jejich očekávání a dalších 40% (4) respondentů neuvedlo žádnou odpověď. 

7b. Vysvětlete prosím, co by se muselo ještě na tomto reportingu změnit, aby plně vyhovoval i 

Vašim potřebám a očekáváním. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Větší univerzálnost 1 

Možnosti filtrace, vyhledávání, třídění 1 

Exporty dat do různých formátů 1 

Napojení na mapové podklady ČR a statistické ukazatele ČSÚ 1 

Na první pohled je tam spousta údajů, při proklikání se však objeví "připravuje se" 1 

 

Navrhované změny v reportingu: možnosti filtrace, vyhledávání, třídění, exporty do různých formátů, 

napojení na mapové podklady ČR a statistické ukazatele ČSÚ. 

 

8. Jak často využívá Vaše organizace data dostupná v registrech pro plánování a vyhodnocování 

služeb zdravotnictví? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Často 5 50 % 

B Méně často 1 10 % 

C Prakticky nikdy 4 40 % 

 

Polovina respondentů (5) uvedla, že jejich organizace využívá data z registrů velmi často, 40 % (4) 

respondenti naopak uvedli, že data nevyužívají prakticky nikdy. Dotazovaní přidali komentář k dané 

otázce. 
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8a. Vysvětlete prosím, co by se muselo změnit, aby byla zpřístupněná data využívána častěji. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Pro naše potřeby jsou daleko přehlednější a aktuálnější výstupy z programu ENZZ (v 
souvislosti s migrací dat) 

1 

Nepřehledná migrace dat 1 

Zjednodušení procesu 1 

Seminář k vytěžování z registru 1 

Vyšší podrobnost 1 

Vyšší aktuálnost 1 

Sestavy vytvořené volitelně, ne “natvrdo“ 1 

Není nám známo, že by se data daly exportovat 1 

Validita dat, možnost jednoduchého filtrování (struktura výstupu), zpřístupnění (bez 
nutnosti přihlášení kódem přes mail) a struktura členění dat dle právních předpisů (nikoli 
dle "názvosloví" používaných ÚZIS a ZP). 

1 

 

Pro větší využívání zpřístupněných dat v registru by respondenti uvítali např. seminář k vytěžování 

dat, možnost vytvářet volitelné sestavy, možnost jednoduchého filtrování, strukturaci dat dle 

právních předpisů (nikoli dle „názvosloví“ používaných ÚZIS a ZP), větší přehlednost a aktuálnost 

výstupů. 

 

9. Ohodnoťte známkou od 1 – 5, jak celkově hodnotíte míru využitelnosti změn a úprav v registru 

provedených v rámci projektu NZIS? (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 
1 2 3 4 5 

Míra využitelnosti změn a úprav v registru  0 6 3 0 1 

 

Průměrné hodnocení – míra využitelnosti změn a úprav v registru – 2,6 
Respondent, který označil nejhorší možnou známku uvedl, že s projektem NZIS není obeznámen a 
nepracuje s ním. 
 
9a. Vysvětlete prosím, co by se muselo změnit, aby došlo ke zvýšení využitelnosti těchto změn. 

Odpověď Počet 
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odpovědí 

Zásadní změny a úpravy jsme nezaznamenali 1 

Žádná odpověď 9 

 

10. Ohodnoťte známkou od 1 – 5, jak celkově hodnotíte kvalitu změn a úprav v registru 

provedených v rámci projektu NZIS? (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 
1 2 3 4 5 

Kvalita změn a úprav v registru  0 6 2 1 1 

 
Průměrné hodnocení – kvalita změn a úprav v registru – 2,7 
Respondent, který označil nejhorší možnou známku, uvedl, že s projektem NZIS není obeznámen a 
nepracuje s ním. 
 

10a. Vysvětlete prosím, co by se muselo změnit, aby došlo ke zvýšení využitelnosti těchto výstupů 

a produktů. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

do NRPZS údaje pouze odesíláme, využíváme pouze generování IČ, zneplatnění, 

doplňujeme místo poskytování 

1 

Žádná odpověď 8 

 

Respondenti kvalitu změn hodnotí průměrně, žádné návrhy ke zvýšení využitelnosti výstupů a 

produktů neuvádějí. 

11. Popište prosím, jakým způsobem s ÚZIS při úpravě registru a vytváření nových funkcí 

participujete. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Doporučujeme zpracování dat pro nás potřebných. 1 

Hlášení a řešení chyb a nedostatků aplikace. Návrhy na možné úpravy, změny a 

vylepšení 

1 

Aktivní spolupráce 1 
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Odpověď Počet 

odpovědí 

Úředník odboru zdravotnictví KÚ Karlovarského kraje je členem poradního týmu Rady 

NRZPS 

1 

Potřeba naplnění všemi daty. 1 

Po nástupu Ing. Oznera je spolupráce s ÚZIS konečně aktivní, reaguje na naše požadavky 
a nyní ve spolupráci s UZIS se podařilo dokončit mnoho požadavků krajských úřadů a 
nedostatků registru. To, co se nepodařilo se dále řeší a je vidět snaha po zlepšení, jak v 
komunikaci mezi institucemi, tak i zlepšení funkcionalit registru, dokončení číselníku atp. 

Bez zapojení MZ ČR se však dále nedostaneme. 

1 

Validace, doplňování, čištění dat, aktualizace 1 

Účast v pracovní skupině, v Radě NRPZS, telefonicky, emailem 1 

Prostřednictvím rady NRPZS 1 

Aktivnější komunikace ze strany ÚZIS od začátku roku 2016. Na schůzce v únoru 2018 
řešena nefunkčnost a validita dat, způsobeno většinou špatným importem. Občasná 
mailová komunikace, osobní schůzka na setkání Národní rady NRPZS (2.schůzka v únoru 
2018). 

1 

 

Většina respondentů je členem Rady NRPZS, spolupracuje tedy s ÚZIS aktivně. Při úpravě a vytváření 

nových funkcí registru např. doporučují zpracování potřebných dat pro kraj, navrhují možné úpravy, 

změny a vylepšení aplikace, zabývají se doplňováním dat, jejich validací a aktualizací.  

 

12. Ohodnoťte známkou 1 – 5 do jaké míry považujete stávající způsob Vaší spolupráce s ÚZIS při 

vytváření nových funkcionalit a aplikací pro Vás vyhovující? (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 
1 2 3 4 5 

Do jaké míry je stávající spolupráce vyhovující 3 6 0 1 0 

 
Průměrné hodnocení – míra spokojenosti se způsobem spolupráce s ÚZIS při vytváření nových 
funkcionalit a aplikací – 1,9 
 
Stávající způsob spolupráce při vytváření nových funkcionalit a aplikací je respondenty hodnocen 

poměrně pozitivně, což je dokumentováno i v otázce 11, 13. 
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13. Pokud máte podněty ke spolupráci s ÚZIS, uveďte je prosím zde. 

Odpověď Počet 

odpovědí 

Spolupráce s UZIS je "ONE MAN SHOW" v podobě Ing. Oznera. Chtělo by to posílit tento 

realizační tým. 

1 

Spolupráce probíhá dle časových možností úřadu a ÚZIS, akutní problémy jsou řešeny 

neprodleně, ostatní průběžně 

1 

Podněty jsou aktuálně řešeny. Věříme, že spolupráce na této úrovni bude i nadále 

pokračovat. Děkujeme. 

1 

Ocenili bychom školení k vytěžování z NRPZS pro potřeby řízení zdravotnictví v kraji a 
přivítali bychom i seminář pro zadávání údajů do NRPZS po všech změnách, které byly v 
registru provedeny. UZIS připravil výborně metodiku, avšak otázky z praxe a praktické 
zadávání a zopakování na školení bychom ocenili. 

UZIS však sám, bez zapojení MZ ČR některé věci ani zvládnout nemůže... 

1 

Vážíme si evidentní snahy registr dotáhnout do použitelné podoby 1 

Ze strany ÚZIS zpracovat metodickou příručku, která bude řešit funkcionalitu NRPZS a 

poté schválit MZ ČR tak, aby byla pro KÚ závazná (viz předávání údajů dle GDPR) a dále 

ze strany ÚZIS, jako správce registru "tlačit" na dodavatele tak, aby NRPZS byl 

uživatelsky příjemnější, např. způsob přihlášení (el.podpis); zjednodušený systém 

zplatnění a zneplatnění údajů, možnost kopírovat údaje např. jedná-li se o stejného 

odb.zástupce jako statutární orgán, nebo obor, forma zdravotní péče, jsou-li na více 

místech; zjednodušení zadávání oboru a formy - více údajů najednou, poté uložit jako 

celek. 

1 

 

Respondenti se ke spolupráci s ÚZIS vyjadřují většinou pozitivně, uvádějí, že spolupráce probíhá dle 

časových možností úřadu a ÚZIS, akutní problémy jsou řešeny neprodleně, ostatní průběžně a váží si 

evidentní snahy registr dotáhnout do použitelné podoby. 

Podněty ke spolupráci s ÚZIS: 

- školení k vytěžování z NRPZS pro potřeby řízení zdravotnictví v kraji,  

- seminář pro zadávání údajů do NRPZS po všech změnách, které byly v registru provedeny, 

- ze strany ÚZIS zpracovat metodickou příručku, která bude řešit funkcionalitu NRPZS, 

- "tlačit" na dodavatele tak, aby NRPZS byl uživatelsky příjemnější např. způsob přihlášení 

(el.podpis); zjednodušený systém zplatnění a zneplatnění údajů, možnost kopírovat údaje 

např. jedná-li se o stejného odb.zástupce jako statutární orgán, nebo obor, forma zdravotní 
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péče, jsou-li na více místech; zjednodušení zadávání oboru a formy - více údajů najednou, 

poté uložit jako celek. 

6.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na ministerstvo 
zdravotnictví (Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur) 

Osloveni byli 2 účastníci dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové šetření probíhalo 

elektronicky ve dnech 10. 1. 2018 – 15. 1. 2018.  

Dotazník vyplnili 2 respondenti, tj. 100 % oslovených. 

1. Ohodnoťte prosím, do jaké míry odpovídá Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 

procedur Vašim potřebám. Hodnocení prosím proveďte známkami 1 – 5. (1 je nejlepší a 5 nejhorší 

hodnocení) 

 1 2 3 4 5 

míra shodnosti Aplikace pro správu výkonů a  
klasifikačních procedur Vašim potřebám 1 1 0 0 0 

 

Průměrné hodnocení –  Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur  - 1,50 
 

2. Oznámkujte prosím srozumitelnost a dostatečnost Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 

procedur, včetně jejích metodických materiálů (manuálu/uživatelské příručky), známkami 1 – 

5. (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 
1 2 3 4 5 

srozumitelnost 2 0 0 0 0 

dostatečnost 1 1 0 0 0 

 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur – 

1,00 

Průměrné hodnocení – dostatečnost Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur – 1,50 

 

3. Naplňuje Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur Vaše očekávání a Vaše potřeby? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 2 100  

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

 

Respondenti jsou spokojeni s náplní Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur. 
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3.a Uveďte prosím, v čem přesně naplnění očekávání a potřeb ze strany Vaší organizace spatřujete. 

Respondent, který odpověděl na otázku uvedl: „Funkční systém, který usnadní uživatelům práci a 

odbourá zbytečnou administrativní zátěž“. 

 

4. Jste spokojeni s komunikací a rozvojem aplikace ze strany podpory aplikace, tedy ze strany 

ÚZIS? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 2 100  

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

 

Respondenti jsou spokojeni s rozvojem aplikace ze strany podpory ÚZIS. 

 

6.5 Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na ministerstvo 
zdravotnictví – top management (Národní registr hrazených zdravotních 
služeb) 

Osloveni byli zadavatelem 2 zástupci managementu MZ. Dotazníkové šetření probíhalo elektronicky 

ve dnech 18. 12. 2017 – 12. 1. 2018. Dotazník vyplnil 1 respondent, tj. 50 % oslovených. 

1. Naplňuje Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) Vaše očekávání a potřeby?  
(1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 1 100 % 

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

2. Uveďte prosím, v čem přesně naplnění očekávání a potřeb ze strany Vaší organizace spatřujete. 

Odpověď respondenta: „Nastavení systému, metodiky a obsahu splňují očekávání pro další 

analytickou práci nad registrem pro potřeby MZ.“ 

 

3. Jak často využívá Vaše organizace data zpřístupněná v registrech pro plánování a vyhodnocování 

služeb zdravotnictví? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Často 0 0 

B Méně často 1 100 % 

C Vůbec 0 0 
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Organizace, kterou respondent zastupuje, využívá data z HRHZS méně často.  

 

3a. Vysvětlete prosím, co by se muselo změnit, aby byla zpřístupněná data využívána častěji. 

Odpověď respondenta: ,,Převedení registru do produkčního režimu.“ 

 

4. Ohodnoťte známkou 1 – 5, jak celkově hodnotíte míru využitelnosti výstupů a produktů projektu 

NZIS? (1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) 

 1 2 3 4 5 

míra využitelnosti výstupů a produktů 0 1 0 0 0 

 

Průměrné hodnocení – míra využitelnosti výstupů a produktů – 2,00 

 

5. Zhodnoťte prosím, jak se Vám spolupracuje s ÚZIS v případě práce s Národním registrem 

hrazených zdravotních služeb. 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Výborně 1 100 % 

B Dobře 0 0 

C Ne zcela dobře 0 0 

 

5a. Uveďte prosím, co by bylo možné na spolupráci s ÚZIS ještě zlepšit. 

Odpověď respondenta: „ÚZIS je limitován personální kapacitou a množstvím svěřených úkolů. 

Zlepšení komunikace by bylo možné pouze za situace navýšení personálních kapacit, které by patrně 

bylo možné pouze za cenu zásadního zvýšení ohodnocení výkonného personálu.“ 

6.6 Dotazník a vyhodnocení zpětné vazby ze vzdělávací aktivity – Projektový 
seminář 2018  

Dotazník pro účastníky vzdělávací aktivity 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍ AKCE:  

PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ 2018 

Termín a místo konání: 27. 6. 2018, konferenční sál ArtBar Druhý pád, Brno 

Vyplnění krátkého dotazníku Vám zabere max. 5 minut. Díky Vašim odpovědím bude mít ÚZIS 

zpětnou vazbu, do jaké míry byly pro vás získané informace potřebné a přínosné. Za vyplnění 

oboustranného dotazníku předem děkujeme. 
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1. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) srozumitelnost 

předaných informací na projektovém semináři. Zaškrtněte prosím vybranou možnost. 

hodnocení 1 2 3 4 5 

      

 

2. Ohodnoťte prosím na škále 1 až 5 (kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší hodnocení) praktickou využitelnost 

předaných informací na projektovém semináři. Zaškrtněte prosím vybranou možnost. 

hodnocení 1 2 3 4 5 

      

 

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

4. Co vás na projektovém semináři nejvíce zaujalo? Specifikujte prosím. 

5. Vyhovuje Vám způsob (myšleno zvolená forma), jakým byly informace předávány? Prosím 

zaškrtněte vybranou možnost. 

A ANO 

B NE  

 

5a. Uveďte Vaše případné návrhy vhodnějšího způsobu předávání informací. 

6. Chcete k projektovému semináři ještě cokoli doplnit či okomentovat?  

Vyhodnocení dotazníku 

Semináře se zúčastnilo 77 osob, vyplněné dotazníky se podařilo získat od 37 účastníků (48 %). 

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

předaných informací na projektovém semináři. Zaškrtněte prosím vybranou možnost. 

 1 2 3 4 5 

Hodnocení srozumitelnosti předaných informací 27 9 0 0 0 
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Průměrné hodnocení – srozumitelnost  předaných informací na semináři – 1,25. Jeden účastník 

neuvedl žádnou odpověď. 

Se srozumitelností předaných informací na semináři byli účastníci spokojeni. 

 

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

využitelnost předaných informací na projektovém semináři. Zaškrtněte prosím vybranou možnost. 

 1 2 3 4 5 

Hodnocení praktické využitelnosti předaných 
informací 18 12 6 0 0 

 

Průměrné hodnocení – praktická využitelnost předaných informací na semináři – 1,67. Jeden účastník 

neuvedl žádnou odpověď. 

Praktická využitelnost předaných informací byla hodnocena jako průměrná. 

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

Hlavní přínos spatřují účastníci projektového semináře v získání většího přehledu a orientace týkající 

se činností ÚZIS a oblasti registrů NZIS. Rovněž získali větší přehled o datech v registrech a 

možnostech jejich využití. Jednotlivé názory respondentů uvádíme v přehledu dále. 

Názory respondentů: 

- „lepší rozhled, budu vědět, kde čerpat info, případně s kým spolupracovat“ 

- orientace v problematice a následné využití v dalších projektech 

- přehled o datech, využitelnost 

- přehled o datech spravovaných v rámci NZIS 

- přehled o činnostech ÚZIS 

- informace o registrech NZIS 

- „mohu prakticky využívat ve své práci – efektivita“ 

- získání přehledu 

- přehled o datech, která má ÚZIS z registrů NZIS k dispozici 

- zajímavé informace z oboru IT, ve kterém se nepohybuji 

- informace o rozsahu dat a záběru ÚZIS 

- informace o registrech NZIS 

- přehled možností vytěžení dat z registrů 

- „myslím, že využiji vše“ 

- lepší přehled o činnostech týmů 

- „vzhledem k tomu, že jsem na ÚZIS nově, oceňuji, že vím na koho se obrátit v rámci 

prezentovaných projektů a okruhů dat“ 

- všeobecná informovanost 

- NRHZS 
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- přístupy k informačním souborům – data NZIS 

- data NZIS + NRHZS 

- „zjistil jsem co vše se  musí provést předtím než se data dostanou k finální vizualizaci“ 

- rozsah informací o probíhajících projektech 

- „mám větší přehled o aktuálních datových zdrojích“ 

- „informace o NRHZS a provádění analýz z registrů NTZIS mi umožní lépe reagovat na 

požadavky uživatelů a komunikovat se žadateli“ 

- získání kontaktů na osoby s užitečnými informacemi – správce dat 

- „získal jsem větší přehled o správě dat a vím, na koho se obrátit vzhledem k jednotlivým 

registrům“ 

- „zaujal mne registr zdravotnických pracovníků. Až bude v provozu, bude určitě zajímavé 

v rámci analýz propojitelnost s ostatními registry NZIS“ 

- propojení souvislostí a projektů 

- „vím, co je v rámci projektu vytěžováno za dat“ 

- „nyní mám přehled o obsahu aktuálně řešeného projektu a možnostech získávání dat“ 

4. Co vás na projektovém semináři nejvíce zaujalo? Specifikujte prosím. 

Respondenti uváděli široké spektrum odpovědí, co je nejvíce na projektovém semináři zaujalo. 

Vyjadřovali se i k dalším informacím (mimo projekt NZIS), které na projektovém semináři získali. 

Často se vyjadřovali k rozmanitosti a množství dat ÚZIS. Z registrů zaujal respondenty nejvíce Národní 

registr hrazených zdravotních služeb (5 respondentů). 

Názory respondentů: 

- „předčasné porody“ 

- přehlednost, praktičnost 

- ekonomická data DRG a NZIS 

- výstup projektu – NRHZS 

- NRHZS, diabetologický registr 

- všechno 

- obrovské překvapení nad množstvím dat ÚZIS 

- „vše super, ale hodně obsáhlé“ 

- NRHZS 2x 

- webové studio, NRZP a e-healthy 

- „vše bylo přínosné“ 

- informace ke GDPR 

- praktické využití dat z registrů 

- data o paliativní péči 

- využitelnost NRHZS 

- „všechny přednášky byly zajímavé + rozmanitost dat, která má ÚZIS k dispozici“ 

- registr zdravotnických pracovníků 

- rozsah dat, která má ÚZIS k dispozici 

- e-health – elektronická zdrav. dokumentace 
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- vše 2x 

- „jak velké spektrum projektů aktuálně probíhá“ 

- prostory 

- nové screeningové programy, analýza paliativní péče 

- koncepce e-health, NRRZ, screeningové projekty, hodnocení paliativní péče 

- národní diabetologický registr 

- rozmanitost dat ÚZIS 

- NRZP 

- spektrum a rozsah aktivit 

- zpráva o NRZP 

- prostředí, raut 

5. Vyhovuje Vám způsob (myšleno zvolená forma), jakým byly informace předávány? Prosím 

zaškrtněte vybranou možnost. 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 36 100 % 

B NE 0 0 

 

Účastníci semináře byli spokojeni se způsobem, jakým jim byly informace předány. Jeden účastník 

neuvedl žádnou odpověď. 

5a. Uveďte Vaše případné návrhy vhodnějšího způsobu předávání informací. 

Většina respondentů neuvedla žádné návrhy ke zvolené formě předávání informací na semináři.  Ti, 

co se vyjádřili, navrhují například zařadit více praktických rad a příkladů z praxe, více obrázků a 

interakce prezentací (videa apod.). Někteří respondenti konstatovali, že seminář byl moc dlouhý a 

bylo tak těžké udržet pozornost, navrhují rozdělení do dvou dnů. Rovněž uvítají další semináře. 

Náměty od respondentů: 

- další semináře 

- praktické ukázky 

- pravidelné předávání informací 

- více praktických rad a příkladů z praxe 

- více obrázků a interakce prezentací (videa atd.) 

- rozdělení do 2 dnů – bylo to dlouhé a dala se těžko udržet pozornost 

- „těžké udržet pozornost, moc dlouhé, ale zajímavé“ 

- newsletter 

- v Praze 2x 
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6. Chcete k projektovému semináři ještě cokoli doplnit či okomentovat?  

Respondenti, kteří se k této otázce vyjádřili, nejčastěji komentovali prostory semináře – zdály se jim 

nevhodné. Uvítali by větší prostor pro otázky a následnou diskuzi a rozdělení semináře do více dnů. 

- zlepšit občerstvení 

- možná méně stísněné prostory 

- větší prostor na otázky  a následnou diskuzi 

- „naprosto nevhodné bylo promítání videa návodu k samosběru vzorku na test HPV“ 

- diskuze!! 

- delší pausy 

- „je to tu poměrně nevhodný prostor – vlhko, málo světla, skoro žádné bezmasé občerstvení“ 

- zvolit lepší prostor 

- spokojenost 

- „prosím o změnu místa někam, kde jsou okna. A nejlépe rozdělit do dvou dnů, jeden je 

náročný“ 

- „příště rozdělit na menší bloky“ 

- „náročné udržet pozornost – dlouhé trvání semináře“ 

- víc prostoru pro diskuzi 

- „nelíbí se mi prostory, není moc dosažitelné autem“ 

 

 

 

 

 


