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Seznam zkratek  

Tabulka 1: Přehled zkratek používaných v dokumentu   

Zkratka  Význam zkratky  

CAWI Computer assisted web interview 

CS Cílová skupina 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPP Dohoda o provedení práce 

EQ  Evaluační otázka  

ES Evropské společenství  

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

Hl. m.  Hlavní město 

IČ Identifikační číslo 

ISIN Informační systém infekčních nemocí 

IT  Informační technologie 

KA  Klíčová aktivita  

KČ Koruna česká 

KHS Krajské hygienické stanice 

KÚ Krajský úřad 

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 

NRROD Národní registr rodiček 

NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

OPZ Operační program Zaměstnanost 

RČ Rodné číslo 

ŘO Řídící orgán 

Sb.  Sbírky  

SZÚ Státní zdravotní ústav 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  

ZP Zdravotní pojišťovna 

ZZ Závěrečná zpráva, zdravotnické zařízení 
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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)“ byla zpracována společností HaskoningDHV Czech Republic, 

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

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

a zhodnocení stanovených evaluačních kritérií.  

Cílem Závěrečné zprávy je hodnocení zodpovězení všech stanovených evaluačních otázek, a to  

ve vazbě na již zpracované Průběžné evaluační zprávy 1 – 4.  

2 Zadání a postup pro Závěrečnou zprávu  

Závěrečná zpráva navazuje na předchozí evaluační zprávy, zejména dle zadávací dokumentace  

na druhou evaluační zprávu a hodnotí stav v době přípravy Závěrečné zprávy. (Vzhledem  

ke skutečnosti, že tato evaluace je součástí aktivit hodnoceného projektu, nebylo možné v jejím 

průběhu hodnotit i stav po samotném ukončení projektu tak, jak bylo původně požadováno 

v zadávací dokumentaci k této evaluaci. Na tuto skutečnost byli však zástupci příjemce projektu, tedy 

objednatele této evaluace upozorněni ze strany evaluačního týmu již ve Vstupní zprávě).  

Zároveň tato zpráva shrnuje i všechna zjištění z celého procesu evaluace.  

Závěrečná zpráva byla v souladu se zadávacími podmínkami zpracována do 6 měsíců od odsouhlasení 

Průběžné evaluační zprávy 4. V závěrečné zprávě byly již také zhodnoceny pozitivní a negativní 

dopady realizace projektu, a to jak zamýšlené, tak i nezamýšlené. Zahrnuto bylo i hodnocení 

účinnosti, úspornost, užitečnosti a udržitelnosti projektu.  

Závěrečná zpráva obsahuje také ověření nastavených procesů a jejich dopadů, porovnání výchozího  

a konečného stavu; zhodnocení hlavních typů dosažených výsledků a faktorů jejich dosažení (jaké 

typy výsledků a v jaké míře byly dosaženy, jaké jsou jejich možné příčiny atd.), a to zvlášť  

u zamýšlených pozitivních výsledků, nezamýšlených pozitivních výsledků a negativních důsledků; 

zhodnocení klíčových problémů či překážek, jejich příčin a realizovaných nebo potenciálních způsobů 

řešení.  

Závěrečná zpráva již také obsahuje odpovědi na všechny stanovené evaluační otázky, a to v jejich 

konečném znění (předběžné odpovědi na otázky byly uvedeny již v Průběžných evaluačních zprávách 

1 – 4).  

Detailní postup zodpovídání stanovených evaluačních otázek v rámci Závěrečné zprávy je uveden 

v následující tabulce.  
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Tabulka 2: Přehled postupu zodpovídání stanovených evaluačních otázek  

Evaluační otázka  Obecný postup k zodpovězení 
otázky  

Postup finálního 
zodpovězení EQ v rámci 
Závěrečné evaluační zprávy  

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

V rámci hodnocení bylo ověřováno, 
zda všechny zajištěné aktivity 
projektu byly realizovány v souladu 
se stanovenými plánovanými cíli 
projektu, tj. zda k dosažení cílů 
přispívaly i zda byly k jejich 
dosažení skutečně potřebné.  

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

EQ 1.2 Odpovídá nastavení 
vstupů cílům projektu? 

Za vstupy projektu jsou pro účely 
tohoto hodnocení považovány 
finanční prostředky určené na 
realizaci projektu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že větší část finančních 
prostředků projektu je určena na 
zajištění interního realizačního 
týmu příjemce, bylo nutno při 
zodpovídání této otázky zohlednit 
také odpověď na následující EQ 
zaměřenou na dostatečnost 
odborných kapacit příjemce.  

Desk research (projektová 
dokumentace) 
Rozhovor se zástupci 
projektového týmu 

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

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

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

EQ 1.4 Byl projekt realizován v 
souladu s plánem a 
předpoklady? 

Bylo hodnoceno, zda se podařilo 
projekt realizovat v souladu s jeho 
původním plánem a také zda se 
naplnily všechny předpoklady jeho 
úspěšné realizace, které byly 
identifikovány již v průběhu 
přípravy projektové žádostí.  

Desk research (projektová 
dokumentace - projektová 
žádost, harmonogram 
realizace projektu, 
předpoklady a rizika 
realizace projektu) 
Rozhovor se zástupci 
projektového týmu 

EQ 1.5 Do jaké míry 
reflektovala témata a rozsah 
vzdělávání reálné potřeby 

Pomocí dotazníků bylo ověřováno, 
zda vzdělávací akce zajištěné 
v rámci realizovaného projektu 

Dotazníky zaměřené na 
účastníky vzdělávání  
Rozhovor se zástupci 
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Evaluační otázka  Obecný postup k zodpovězení 
otázky  

Postup finálního 
zodpovězení EQ v rámci 
Závěrečné evaluační zprávy  

účastníků pro jejich činnost? odpovídaly reálným potřebám 
jejich účastníků z hlediska jejich 
každodenní činnosti.  

projektového týmu 

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

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

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

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

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

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

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

V rámci hodnocení bylo ověřeno, 
zda všechny navrhované podpůrné 
aplikace plní potřeby cílové 
skupiny, tj. bylo 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 

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

Bylo 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  

EQ 2.3 Je vytvářená 
dokumentace registrů pro 
uživatele srozumitelné a 

Dokumentace vytvářená 
k registrům byla posouzena 
z pohledu uživatelů. Výsledkem je 

Desk research (projektová 
dokumentace – vytvářená 
dokumentace registrů)  
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Evaluační otázka  Obecný postup k zodpovězení 
otázky  

Postup finálního 
zodpovězení EQ v rámci 
Závěrečné evaluační zprávy  

dostatečná? informace, do jaké míry je tato 
dokumentace pro tyto uživatele 
dostatečná a srozumitelná. 

Rozhovor se zástupci 
projektového týmu – způsob 
ověřování srozumitelnosti a 
dostatečnosti vytvářené 
dokumentace registrů pro 
jejich uživatele 
Dotazníkové šetření 
zaměřené na 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? 

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

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? 

Bylo ověřeno očekávání cílových 
skupin v pilotáži reportingu v kraji 
Vysočina a městě Brně. Posouzeno 
bylo také, 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 

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? 

Bylo 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 
zdravotnictví. 

Dotazníkové šetření mezi 
cílovými skupinami 
Rozhovor se zástupci cílové 
skupiny 

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 

Pomocí dotazníků bylo 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 
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Evaluační otázka  Obecný postup k zodpovězení 
otázky  

Postup finálního 
zodpovězení EQ v rámci 
Závěrečné evaluační zprávy  

jejich činnost? 

EQ 3.1 Jak celkově hodnotíte 
naplnění účelnosti projektu na 
základě zhodnocení jeho 
reálných (čistých) dosažených 
dopadů? Jak hodnotíte 
naplnění účinnosti projektu? 

Účelnost byla hodnocena jako 
ověření, zda bylo v průběhu 
realizace projektu skutečně 
dosaženo všech v projektu 
stanovených cílů a účinnost 
projektu byla ověřena 
prostřednictvím detailního rozboru 
způsobu zajištění jednotlivých 
projektových aktivit.  

Desk research  
Výsledky dotazníkových 
šetření  
Závěry z provedených 
rozhovorů  
Syntéza 

EQ 3.2 Jak hodnotíte naplnění 
úspornosti/hospodárnosti 
projektu? 

V rámci hodnocení 
úspornosti/hospodárnosti bylo 
zhodnoceno, zda nebylo možno 
stejných výstupů a/nebo výsledků 
dosáhnout s využitím menšího 
objemu finančních prostředků 
projektového rozpočtu.  

Desk research  
Závěry z provedených 
rozhovorů  
Syntéza 

EQ 3.3 Jak hodnotíte naplnění 
užitečnosti projektu? 

Užitečnost projektu byla 
hodnocena z pohledu cílových 
skupin, kterým jsou projektové 
výstupy a výsledky určeny. 
Užitečnost tak byla v rámci 
zodpovídání této EQ chápána jako 
využitelnost projektových výstupů 
a produktů. 

Desk research  
Výsledky dotazníkových 
šetření  
Závěry z provedených 
rozhovorů  
Syntéza 

EQ 3.4 Jak hodnotíte naplnění 
udržitelnosti projektu? 

V rámci evaluace, která byla 
zajištěna po dobu realizace 
projektu, byly hodnoceny zejména 
předpoklady pro zajištění 
udržitelnosti projektu, nikoli 
způsob skutečného zajištění 
udržitelnosti (období udržitelnosti 
začne až po ukončení evaluace).   

Desk research  
Závěry z provedených 
rozhovorů  
Syntéza 

2.1 Popis jednotlivých činností zajištěných v průběhu přípravy Závěrečné 
evaluační zprávy  

V rámci přípravy Závěrečné evaluační zprávy proběhlo v přípravné fázi programování dotazníků pro 

šetření jednotlivých cílových skupin, tj. zdravotních pojišťoven, krajů, porodnic, krajských 

hygienických stanic, ministerstva zdravotnictví v návaznosti na jednotlivé registry a metodické 

materiály k nim vytvářené.  
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Dotazníkové šetření následně proběhlo v listopadu a prosinci 2018, jednotliví respondenti byli 

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

ÚZIS (management MZ ČR, pojišťovny, kraje, krajské hygienické stanice) 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, města Brna, Olomouckého kraje (v 

průběhu prosince 2018 a ledna 2019). 

Dále byl dne 10. 12. 2018 zajištěn polostrukturovaný rozhovor se třemi zástupci projektového týmu.  

V návaznosti na zpracovanou Závěrečnou evaluační zprávu proběhne ještě i závěrečný evaluační 

workshop. 

3 Přehled zjištění a závěrů  

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

stanoveným pro tuto evaluační zakázku.  

U každé evaluační otázky je zároveň uvedeno pro srovnání i její předběžné zodpovězení (všude tam, 

kde byla daná otázka předběžně zodpovídána již v rámci některé z Průběžných evaluačních zpráv).  

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

Na základě provedených šetření lze konstatovat, že proces realizace projektu byl zajištěn v souladu 

s plánovanými cíli projektu. Globálních cílů projektu se tak již před koncem projektu podařilo plně 

dosáhnout. V době provádění evaluačního rozhovoru se zástupci projektového týmu nebyly plně 

dosaženy ještě všechny cílového hodnoty stanovených monitorovacích indikátorů. Konkrétně se to 

týkalo monitorovacího indikátoru vázaného na školení zaměstnanců příjemce projektu. Na 19. 12. 

2018 bylo v době provádění evaluačního rozhovoru však ještě plánováno školení zaměstnanců, 

kterým by mělo být zajištěno i naplnění plánované cílové hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru. 

Dále v době provádění evaluačního rozhovoru nebyla dokončena ještě všechna datová rozhraní –  

u celkem dvou ze 14 bylo třeba ještě zajistit jejich finalizaci. Do úplného ukončení projektu by to však 

mělo být bez problémů zajistitelné.  

Pokud jde o vytvořené metodiky, ty budou ještě i po vlastním ukončení projektu zveřejněny. V rámci 

jejich tvorby v době provádění rozhovoru chyběla již jen jedna, která bude před ukončením projektu 

také dokončena.  
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Pokud jde o průběh projektových aktivit, probíhaly v souladu s původním plánem projektu 

zpracovaným již v průběhu příprav projektové žádosti. Ohledně časových termínů plnění dílčích 

aktivit tak nebyly zaznamenány významnější odchylky.  

Na druhou stranu je ale nutno uvést, že v původní žádosti nebyly plánovány všechny komplementární 

činnosti projektu vůči projektu DRG Restart. Pro tento částečně souběžně realizovaný projektů 

příjemce byly v rámci hodnoceného projektu vytvářeny tři podpůrné aplikace, jejichž tvorba v rámci 

projektu byla zajištěna až podstatnou změnou projektu NZIS. V rámci hodnoceného projektu tak bylo 

odvedeno více práce, než bylo původně v projektové žádosti uvedeno.  

Na základě zjištěných dat proto lze konstatovat, že i k datu zpracování této ZZ zůstává v platnosti 

předběžné znění odpovědi na tuto EQ.  

Předběžná a zároveň i finální odpověď na EQ 1.1: Byl proces realizace projektu v souladu 

s plánovanými cíli projektu?:  

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

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

prostřednictvím stanovených klíčových aktivit projektu dosaženo.  

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

Hlavním vstupy projektu byly již v rámci dříve zpracovaných Průběžných evaluačních zpráv chápány 

zejména finanční vstupy, tedy rozpočet projektu, a dále také složení odborného realizačního týmu 

v souladu se stanovenými projektovými cíli.  

I z dnešního úhlu pohledu potvrzeného zástupci příjemce projektu nebyl rozpočet projektu stanoven 

špatně – v rámci stanovených pravidel byl naopak nastaven velmi vhodně. V ideálním případě by však 

z dnešního úhlu pohledu a se současnými zkušenostmi získanými v průběhu realizace projektu bylo 

vhodné zvýšit výši odměn pro některé pracovní pozice, zejména analytiky, které se v průběhu 

realizace projektu nedařilo na plný pracovní úvazek zcela najít a daná místa obsadit. Některé pozice 

musely být dokonce dopláceny z vlastního rozpočtu ÚZIS.  

Dalším limitem, v jehož kontextu byl původní projektový rozpočet sestavován, byly existující limity  

na investice. Ve skutečnosti jsou investice do softwarových řešení až 10 x dražší, než pravidla 

programu umožňovala. Právě s touto skutečností také do značné míry souvisí skutečnost, že muselo 

rušit výběrové řízení na analytické nástroje, neboť dodavatel se snažil ve své nabídce své řešení 

optimalizovat natolik, že nakonec nesplnil jeho podmínky.  

V konečném důsledku tak některé činnosti, které měly být původně zajištěny dodavatelsky, byly 

zajištěny vlastními silami, což povede k částečnému vracení dílčí části prostředků projektu.  

Přesto všechno se projektový tým domnívá, že i kdyby podobný projekt byl připravován znovu (což 

v reálu však není vhodné, ani žádoucí), rozpočet by byl připraven obdobně jako v tomto případě.  
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Vzhledem k výše uvedenému je možné považovat předběžné zodpovězení související EQ i za její 

zodpovězení finální.  

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

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

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

týmu) odpovídající stanoveným projektovým cílům.  

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

Z pohledu celkové realizace projektu zajištěné ze strany realizačního týmu až do doby zpracování této 

Závěrečné zprávy lze konstatovat, že vzhledem ke schopnosti realizačního týmu skutečně naplnit cíle 

projektu, se požadavky realizátora na odbornou kapacitu zaměstnanců projektu setkaly velmi dobře.  

Žádné větší problémy nebyly v průběhu řešení projektu v této oblasti de facto řešeny. Přesto lze 

z dnešního úhlu pohledu konstatovat, že vzhledem k vývoji realizace projektu nebyly některé 

původně předpokládané pozice potřebné – nebylo tak například využito původně plánovaných 

metodiků IT procesů nebo původně plánovaných medicínských specialistů. Naopak z dnešního úhlu 

pohledu realizačního týmu se jeví jako vhodnější pro obdobný typ projektů plánovat vyšší počet 

programátorů.  

Výše uvedené výzvy však byly řešeny změnou č. 5 projektu, která umožnila zapojit některé členy 

realizačního týmu do projektu ještě více, než bylo původně plánováno. To bylo způsobeno tím, že ne 

všechny pozice se v průběhu realizace projektu podařilo zcela obsadit. Interní tým tak musel zastat 

více práce a zajistit více projektových činností, než bylo původně předpokládáno.  

Změna projektu č. 5 však umožnila projektovému týmu na tyto výzvy reagovat a projektové aktivity 

mohly být zcela zajištěny i v dané době menším realizačním týmem.  

Vhodné obsazení realizačního týmu příjemce dokládá i zcela minimální fluktuace na vedoucích 

pozicích projektu. U ostatních pozic, kde se fluktuace již objevovala, bylo možné odcházející 

zaměstnance nahradit jinými zaměstnanci ÚZIS, což je velká výhoda podobného typu institucí. Práce 

na projektu tak nikdy nestály, ale byla naopak ihned předána jinému zástupci ÚZIS k dokončení.  

S výše uvedeným souvisí i skutečnost, že dle vyjádření realizačního týmu, bylo při realizaci projektu ze 

strany řady zaměstnanců projektu vykonávána častá práce přesčas. Někdy tak práce pro projekt byla 

zajišťována dokonce „na úhor“ jiných činností ÚZIS. Zejména se to přitom týkalo posledního roku 

realizace projektu.  

Pokud by se podobně koncipovaný projekt připravoval znovu, bylo by dle slov zástupců realizačního 

týmu vhodné realizační tým ještě posílit. Tím by bylo možné předejít opakování situace ze 

současného projektu, kdy řada zaměstnanců pracovala pro projekt i značné množství přesčasových 

hodin. Zároveň by však bylo potřebné zvýšit i plánované mzdy pro některé pozice v projektu tak, aby 
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byly i reálně obsaditelné. Právě skutečnost, že je projekt realizován organizací sídlící v Praze, 

představuje z hlediska odměňování jistou komplikaci. Úroveň odborných IT pozic v Praze jsou totiž 

vysoce nadprůměrné a neodpovídají tak výši mezd doporučených ze strany ŘO OPZ.  

Z hlediska vlastní organizace příjemce lze konstatovat, že v průběhu realizace projektu došlo i 

k významnému efektu učení se díky zkušenosti mj. právě s tímto projektem. Organizace příjemce tak 

aktuálně plánuje dílčí zlepšení spočívající v užší spolupráci finančního a věcného řízení projektu pro 

další projekty organizace. Dále je také plánováno výraznější posílení týmové spolupráce, která by 

pomohla překonat dílčí problémy vyplývající z horizontální struktury řízení zavedené často na 

orgánech a institucích veřejné správy. I tyto skutečnosti lze vnímat v kontextu hodnoceného projektu 

velmi pozitivně.  

Vzhledem k výše uvedenému je třeba mírně upravit odpověď na související evaluační otázku. Její 

předběžné i její finální znění je proto uvedeno dále.  

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

projektu? Je realizace projektu dostatečně personálně zajištěna?:  

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

tak jsou zajištěny odborné kapacity nezbytné pro bezproblémové zajištění všech požadovaných 

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

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

databázový specialista. 

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

projektu? Je realizace projektu dostatečně personálně zajištěna?:  

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

tak jsou zajištěny odborné kapacity nezbytné pro bezproblémové zajištění všech požadovaných 

činností. U některých pozic, kde se vyskytly problémy s jejich obsazením, byla situace vyřešena 

najmutím vyššího počtu zaměstnanců spolupracujících na DPP a částečně také zajištěním většího 

podílu prací vlastním interním týmem příjemce. 

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

Realizace projektu byla převážně zajištěna v souladu s jeho plánem a očekávanými předpoklady jeho 

realizace. Jedinou výjimkou byla skutečnost, že se nepodařilo realizovat původně plánované výběrové 

řízení a související činnosti tak musely být zajištěny vlastními zaměstnanci ÚZIS.  

Oproti předběžné odpovědi na EQ 1.4 (viz níže) bylo proto potřeba finální odpověď na tuto otázku 

mírně upravit.  
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Předběžná odpověď na EQ 1.4: Byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?:  

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

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

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

na předpokládané identifikované nedočerpání finančních prostředků i ve vazbě na možné nenaplnění 

finančního milníku z důvodu posunu VŘ na investici. 

Finální odpověď na EQ 1.4: Byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?:  

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

a to i přesto, že původně plánované výběrové řízení nebylo zrealizováno a související činnosti musely 

být zajištěny interním týmem ÚZIS. Díky nastavení projektu postaveném mj. na silném interním 

zázemí projektu a zapojení zkušených zaměstnanců ÚZIS do řešení hodnoceného projektu to však 

nezpůsobilo při realizaci projektu žádné významnější obtíže.  

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

V této kapitole byli zjišťovány reálné potřeby účastníků vzdělávání prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru se zástupci příjemce a prostřednictvím dotazníkového šetření 

(formou papírových dotazníků) na Projektovém semináři v prosinci 2018. 

Z pohledu příjemce projektu by bylo možné vzdělávání účastníků projektu zajistit i mnohem 

efektivněji, a to v případě, že by ho bylo možno realizovat v menším rozsahu. Pravidla související 

s bagatelní podporou se tak jeví jako ne příliš vhodná pro tento typ projektu.  

Předmětem této evaluace pouze školení poskytovaná zaměstnancům ÚZIS, resp. MZ ČR. V rámci 

sledovaného období (v době přípravy Závěrečné zprávy) přitom byl uspořádán  v prosinci Projektový 

seminář 2018. 

Semináře se zúčastnilo 64 osob, vyplněné dotazníky se podařilo získat od 47 účastníků (73,4 %).  

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

se činností ÚZIS a oblasti registrů NZIS. Rozšířili si znalosti a získali ucelený přehled o práci 

jednotlivých týmů na ÚZIS. Rovněž získali větší přehled o datech v registrech a možnostech jejich 

využití.  

Praktická využitelnost předaných informací na semináři byla hodnocena průměrnou známkou 1,70 

(na stupnici 1 – nejlepší, 5 – nejhorší).  
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Předběžná odpověď na EQ 1.5: Do jaké míry reflektovala témata a rozsah vzdělávání reálné 

potřeby účastníků pro jejich činnost?:  

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

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

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

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

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

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

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

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

účastníků pro jejich činnost?:  

Z pohledu příjemce projektu by bylo možné vzdělávání účastníků projektu zajistit i mnohem 

efektivněji, a to v případě, že by ho bylo možno realizovat v menším rozsahu. Pravidla související 

s bagatelní podporou se tak jeví jako ne příliš vhodná pro tento typ projektu.  

Hlavní přínos spatřují účastníci projektových seminářů v získání většího přehledu a orientace týkající 

se činností ÚZIS a oblasti registrů NZIS. Rozšířili si znalosti a získali ucelený přehled o práci 

jednotlivých týmů na ÚZIS. Rovněž získali větší přehled o datech v registrech a možnostech jejich 

využití. Na základě provedených šetření v rámci některých realizovaných vzdělávacích akcí lze 

konstatovat, že témata a rozsah vzdělávání reflektují reálné potřeby účastníků vzdělávání. 

3.6 Překážky realizace projektu (k EQ 1.6) 

Z evaluačního rozhovoru zajištěného dne 10. 12. i z provedeného desk research vyplývá, že největší 

překážkou v realizaci projektu byla skutečnost, že se nepodařilo zrealizovat plánované výběrové 

řízení související se zajištěním analytických nástrojů projektu. V důsledku této skutečnosti bylo 

nezbytné související činnosti zajistit vlastními interními kapacitami ÚZIS, což se projevilo na nárůstu 

pracnosti související se zajištěním projektových aktivit. Zároveň s tímto faktem byla i spojena nutnost 

žádost o změnu projektu, jejímž předmětem byla změna milníků projektu tak, aby i přes nerealizaci 

daného výběrového řízení byl projektový tým schopen naplnit stanovené milníky projektu.  

Další překážkou hladké realizace projektu byly potíže (překážky) spojené s obsahováním odborných 

pozic projektu. Nakonec však bylo díky flexibilitě projektového managementu umožňujícího nahradit 

některé původně plánované pozice systémových analytiků zaměstnanci spolupracujícími na základě 

DPP. Tímto způsobem se podařilo projektové aktivity zajistit v plném rozsahu.  

Další překážkou byla spolupráce s pojišťovnami, u níž předpokládal projektový tým hladší průběh a 

rychlejší reakci. I tak se však podařilo plně realizovat i aktivity zaměřené právě na spolupráci s těmito 

subjekty.  
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Hlavním a zároveň zcela klíčovým způsobem, jakým byly jednotlivé překážky realizace projektu 

překonávány byla zcela bezproblémová komunikace se zástupci ŘO, s nimiž bylo možné kdykoli 

diskutovat jejich stanoviska k jednotlivým problémovým oblastem. Celkem během realizace projektu 

tak bylo v úzké součinnosti s ŘO zajištěno pět změn projektu, z nichž byla jedna podstatná. Dvě 

změny se týkaly přesunu prostředků na pozici pomocných analytiků (DPP), jedna změna se týkala 

milníku projektu (jež bylo třeba upravit v souvislosti s nerealizací původně plánovaného výběrového 

řízení), jedna změna se týkala dodatečných aplikací vyvíjených pro komplementární projekt DRG 

Restart a jedna změna se týkala situace, kdy již bylo dosaženo limitu stanoveného na určité pracovní 

pozice, s čímž souvisela potřeba přesunou prostředky z položky na položku.  

Obecně lze na základě zkušenosti příjemce projektu konstatovat, že zástupci ŘO OPZ jsou velice 

benevolentní k projektovým změnám. Jsou velice vstřícní, což přípravu a administraci změn výrazně 

ulehčuje. Je tak jasně vidět, že na ŘO OPZ vnímají, že u takhle velkých dlouhodobých projektů není 

možné vše naplánovat do úplného detailu předem. Dobrá zkušenost příjemce souvisí s tím, že 

kontaktní osoba MPSV se po celou dobu přípravy i realizace projektu neměnila. Navíc tato osoba je 

odpovědná jak za finanční, tak i za věcnou stránku projektu, což komunikaci s MPSV také z pohledu 

příjemce velmi usnadňuje.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pro potřeby ZZ nutné upravit znění odpovědi  

na stanovenou EQ. Předběžná odpověď je uvedena níže. Za ní pak následuje již i finální odpověď na 

stanovenou EQ.  

Předběžná odpověď na EQ 1.6: Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace projektu 

překonávat?:  

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

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

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

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

rozpočtu při dodržení všech pravidel daných v OPZ. 

Finální odpověď na EQ 1.6: Jaké překážky bylo nutné v průběhu realizace projektu překonávat?:  

Lze konstatovat, že v průběhu realizace projektu byl projektový tým schopen flexibilně a efektivně 

reagovat na všechny překážky, které se v projektu objevily. Mezi nejvýznamnější překážky patřila 

skutečnost, že se nepodařilo realizovat původně plánované výběrové řízení a i tyto související 

činnosti musely být nakonec zajištěny interně. Další významnější překážkou byly obtíže související 

s obsazováním některých odborných pozic, u nichž zejména v případě analytiků bylo nakonec 

nalezeno řešení formou zaměstnanců na DPP působících v pozici pomocný analytik. S výše 

uvedenými překážkami souvisely i změny, které v průběhu realizace projektu bylo potřeba zajistit. 

Díky vstřícnému postoji zástupců ŘO však bylo vždy možno změny projektu předem dojednat a 

následně i správně a řádně zadministrovat tak, aby realizace projektu nebyla ohrožena.  
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3.7 Potřeba spolupráce a míra spolupráce s dalšími subjekty (k EQ 1.7)  

Zcela zásadní součástí projektu bylo ověřování reálných potřeb cílových skupin a subjektů, kterým 

jsou výstupy projektu primárně určeny.  

V případě krajského reportingu byly zástupci krajů (tzv. pilotní regiony) zahrnuty přímo do přípravy 

tohoto výstupu projektu NZIS.  

Pokud jde o přípravu metodik, pro každou z nich byly ustaveny externí oponentní týmy, do nichž byli 

zapojeni i zástupci daných cílových skupin. Obdobně i ke každému registru byla vytvořena pracovní 

skupina složená mj. ze zástupců daných cílových skupin. I toto byla tedy cesta, jakou byly reálné 

potřeby cílových skupin ověřovány.  

Obdobně v případě tvorby NRHZS byly pořádány četné schůzky se zástupci pojišťoven, na nichž byly 

jejich potřeby ověřovány. I zástupci pojišťoven tak byly přizváni k přípravě tohoto registru.  

Pro rozvoj analytického reportingu byl zaveden standardní systém monitoringu požadavků z terénu. 

Získané požadavky tak byly následně hodnoceny z hlediska jejich realizovatelnosti a ty, které byly 

vyhodnoceny jako realistické, byly i implementovány.  

ÚZIS navíc organizoval pravidelná setkání se zástupci krajů. Kraje se navíc mohly účastnit i odborné 

rady zřízené k danému registru.  

Zároveň je třeba uvést, že takto nastavená spolupráce se zástupci cílových skupin existuje na ÚZIS i 

mimo projekt. Nejde tedy o mechanismy vyvíjené pouze v rámci realizovaného projektu, nýbrž o 

běžný způsob práce s cílovou skupinou.  

Z hlediska nastavení spolupráce s cílovými skupinami se z pohledu zástupců příjemce přitom nejvíce 

osvědčili právě různé pracovní skupiny. Naopak v některých případech nelze spolupráci zhodnotit 

jako optimální – příkladem může být spolupráce s KHS, u nichž se často lišily jejich náhledy a názory,  

a proto bylo obtížné vyhovět všem zástupcům této cílové skupiny.  

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

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

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

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

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

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

fungování registrů NZIS poskytovat, je rovněž při tvorbě NZIS nezbytná. 
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Finální odpověď na EQ 1.7: Jaká je potřeba spolupráce a míra spolupráce s dalšími subjekty (MZ ČR, 

KHS, orgány místních samospráv apod.)?:  

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

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

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

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

fungování registrů NZIS poskytovat, je rovněž při tvorbě NZIS nezbytná. Je třeba uvést, že takto 

nastavená spolupráce se zástupci cílových skupin existuje na ÚZIS i mimo projekt. Nejde tedy  

o mechanismy vyvíjené pouze v rámci realizovaného projektu, nýbrž o běžný způsob práce s cílovou 

skupinou. 

3.8 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. 

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur byla v průběhu roku 2018 převedena do 

produkčního provozu a nyní je k dispozici pro širokou veřejnost na webové adrese ministerstva 

zdravotnictví https://szv.mzcr.cz. 

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

ověřovány prostřednictvím dotazníkového šetření (CAWI), které pobíhalo v listopadu, prosinci 2018, 

osloveni byly 2 pracovnice MZ ČR.  

 

Šetřená aplikace je dle respondentek šetření srozumitelná a dostatečná. Jsou spokojeny s náplní a 

rozvojem aplikace ze strany ÚZIS. 

 

V aplikaci pro správu číselníků proběhly v průběhu roku 2018 programové a databázové úpravy pro 

převedení pod JTP (jednotná technologická platforma) a JSU (jednotná správa uživatelů). Následným 

převodem stávající aplikace vznikla nová aplikace JSC (jednotná správa číselníků). 

Informační systém infekčních nemocí (ISIN) 

Účelem aplikace je získávání informací o výskytu infekčních onemocnění k posouzení vývoje 

epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení 

poskytování zdravotní péče. Aplikace ISIN je určena převážně cílové skupině Krajských hygienických 

stanic. 

 V průběhu roku 2018 byla zpracována analýza aplikace ISIN – Prováděcí projekt ISIN – upravující 

způsob vývoje aplikace, strukturu aj. Byly zahájeny programátorské úkony pro vytvoření nového 

registru (aplikace ISIN), který bude provozován na platformě JTP. Byla uzavřena smlouva 

mezi krajskými hygienickými stanicemi, MZ ČR, SZÚ, ÚZIS ČR, ze které je zřejmé, že daný informační 

systém vytvořený v rámci NZIS, bude plně využívaný cílovou skupinou KHS. 

https://szv.mzcr.cz/
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Potřeby cílové skupiny k ISIN byly ověřovány prostřednictvím dotazníkového šetření (CAWI), které 

pobíhalo v listopadu, prosinci 2018, osloveny byly krajské hygienické stanice (celkem 18) dle seznamu 

poskytnutého zadavatelem.  Návratnost dotazníků byla 100 %. 

 

Průměrné hodnocení míry, do jaké odpovídá aplikace ISIN potřebám KHS je 2,33. Naplnění očekávání 

a potřeb u aplikace ISIN vidí respondenti např. v možnosti vykazování on-line (možnost současné 

práce více pracovníků na více PC – tuto výhodu uvádí více respondentů), okamžitém sledování 

výskytu infekcí v kraji i ČR, snadném vytváření analýz pro vlastní potřeby a snadném vyhledávání 

pacientů.  

Respondenti uvádí aktuální důvody aktuálního nenaplnění jejich potřeb u aplikace ISIN např. to, že 

dostupnost a výtěžnost zadaných dat je jen částečná, doposud nelze vytěžovat data z předchozích let, 

exporty jsou omezené, historická data nejsou implementována, chybí možnost listování. Je to 

některými přičítáno rozpracovanosti a průběžným úpravám celého IS. 

Srozumitelnost aplikace ISIN hodnotili respondenti šetření známkami 1 – 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší 

hodnocení), byla hodnocena průměrnou známkou 1,90.  Respondenti považují aplikaci  

za srozumitelnou, chybí jim a očekávají vytvoření manuálu. 

Nejhůře pak byla hodnocena dostatečnost aplikace ISIN, a to průměrnou známkou 2,50. V aplikaci 

ISIN chybí respondentům např. možnost vytěžování a některých analýz, nelze analyzovat veškeré 

nebo potřebné parametry, které jsou u jednotlivých případů dg. vyplněné, nejednotnost číselníků,  

u některých diagnóz se již nedozví nic ze šetření apod. 

Pro zlepšení dostatečnosti aplikace ISIN navrhují např. rozšířit nabídku reportů (analýz), možnost 

filtrování dat i podle údajů z „modrých hlášenek“. 

Spokojeno s komunikací a rozvojem aplikace ISIN ze strany ÚZIS je 67 % (12) respondentů, 

nespokojeno je 33 % (6) respondentů. 

Respondenti, kteří nejsou spokojeni s komunikací a rozvojem aplikace ISIN ze strany ÚZIS uvádějí 

nejčastěji, že není dostatečná informovanost ze strany ÚZIS o změnách a úpravách aplikace ISIN. 

Pokud jsou nasazeny novější verze, není o nich běžný uživatel bezprostředně informován. 

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

výkonů a klasifikačních procedur potřeby cílové skupiny?: 

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur naplňuje potřeby a očekávání cílové skupiny 

zástupců MZ ČR. Tato aplikace je srozumitelná a dostatečná, cílová skupina je spokojena s její náplní 

a rozvojem aplikace ze strany ÚZIS.  U aplikace ISIN je cílovou skupinou krajských hygienických stanic 

(KHS) její srozumitelnost hodnocena průměrnou známkou 1, 90 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), 

míra naplnění očekávání a potřeb pak průměrnou známkou 2,33. Nejhůře je hodnocena dostatečnost  

aplikace, a to průměrnou známkou 2,50.  

3.9 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 vytvořenému Národnímu registru hrazených zdravotních služeb. 

Pokud jde o metodické materiály, považují je zástupci příjemce projektu za dostatečně přehledné  

a srozumitelné. Důvodem je skutečnost, že k nim byla zajištěna velká oponentura. I přesto počítají 

zástupci příjemce s dalším rozvíjením a předěláváním metodik, a to zejména v souvislosti 

s postupným zaváděním eHealth, která souvisí i s novou infrastrukturou. Právě proto se i metodiky 

budou muset ještě v horizontu 2-3 let upravovat.  

Informace k  Národnímu registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). 

K 31. 1. 2018 byl zahájen produkční provoz registru. 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.   

Konkrétní údaje shromažďované v NRHZS popisuje Kompletní metodika sběru dat. Přesný popis 

předávaných údajů a datové rozhraní popisuje samostatný dokument Závazné datové rozhraní  

v příslušné verzi. 

Přehlednost a srozumitelnost dokumentace k registru byla ověřována prostřednictvím dotazníkového 

šetření (CAWI), které probíhalo v listopadu a prosinci 2018. Cílovou skupinou šetření byly zdravotní 

pojišťovny, osloveno bylo 7 zástupců zdravotních pojišťoven dle seznamu, který byl poskytnut 

zadavatelem. Návratnost dotazníků byla 43 % (3 respondenti). Zájem o hodnocení byl menší než při 

minulém šetření v lednu 2018, kdy hodnotilo celkem 6 respondentů. 

Přehlednost a srozumitelnost NRHZS včetně jeho metodických materiálů hodnotili respondenti 

šetření známkami 1 – 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší hodnocení). Přehlednost i srozumitelnost registru 

byla hodnocena průměrnou známkou 2,33.  V obou případech se jedná o zhoršení hodnocení oproti 

minulému šetření (přehlednost 1,83 a srozumitelnost 2,16). Nejhůře pak byla hodnocena 

http://www.uzis.cz/system/files/NRHZS_zpok_002_001.pdf
http://www.uzis.cz/system/files/dokumenty/NRHZS_dat_rozhr_002_001.pdf
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dostatečnost NRHZS, včetně jeho metodických materiálů, a to průměrnou známkou 2,66. Zde bylo 

hodnocení shodné s předchozím hodnocením. 

Problém vidí respondenti v neustále se měnící metodice, které je podle jednoho z nich nepřesná, 

nesrozumitelná a složitá. 

67 % (2) respondentů hodnotí svou spolupráci s ÚZIS v rámci práce s NRHZS jako výbornou, 1 

respondent (33 %) jako ne zcela dobrou. Respondent, který není spokojen s komunikací s ÚZIS uvádí, 

že reakce na dotazy a validace dat trvá více než týden, metodika není stále zafixovaná. Rovněž chybí 

systém typu Issue Tracker pro řízené hlášení problémů či požadavků na systém. 

 

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.  

 

Finální 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 stejně hodnocena přehlednost a srozumitelnost registru. Průměrné 

hodnocení bylo u těchto kritérií 2,33 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší).  V obou případech se jedná o 

zhoršení hodnocení oproti minulému šetření na začátku roku 2018. Dostatečnost byla hodnocena 

shodně s předchozím hodnocením známkou 2,66.  

3.10 Dokumentace k registrům (k EQ 2.3)  

V této kapitole jsou uvedeny informace vztahující se k vytvářené dokumentaci registrů.  

Dokumentace k jednotlivým registrům je v rámci projektu připravována členy realizačního týmu ve 

spolupráci s externími spolupracovníky průběžně na základě stanovených standardizovaných 

postupů. 

V 5. monitorovacím období metodici registrů zapracovali připomínky z uskutečněných odborných a 

technických oponentur metodických materiálů. Metodiky v této podobě byly předány k finalizaci na 

interní korekturu a sjednocení vizuálního vzhledu. Publikaci finálních podob metodických materiálů 

k registrům, tedy jejich oficiální vyvěšení na stránky ÚZIS bylo plánováno na podzim 2018. (např. 

k Národnímu registru rodiček -  https://www.uzis.cz/registry-nzis/nrrod; 

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

https://www.uzis.cz/registry-nzis/nrrod
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Srozumitelnost, přehlednost a dostatečnost dokumentace k Národnímu registru rodiček a Národnímu 

registru poskytovatelů zdravotních služeb byla šetřena u cílových skupin prostřednictvím 

dotazníkového šetření (CAWI), které probíhalo v listopadu a prosinci 2018. 

Národní registr reprodukčního zdraví: Národní registr rodiček (NRROD) 

Osloveno v souvislosti s tímto registrem bylo 86 porodnic dle seznamu zaslaného zadavatelem. 

Dotazník vyplnilo 44 respondentů, tj. 51,2 %. 

Přehlednost, srozumitelnost i dostatečnost je respondenty šetření hodnocena obdobně (na stupnici 1 

– nejlepší, 5 – nejhorší). Oproti hodnocení na začátku roku 2018 došlo k pozitivnímu posunu u 

hodnocení dostatečnosti a přehlednosti (z průměrného hodnocení 2,00 na 1,82 u dostatečnosti, 

z 1,89 na 1,80 u přehlednosti), u kritéria srozumitelnost je hodnocení nepatrně horší (z 1,79 na 1,82). 

Někteří respondenti (7) považují Národní registr rodiček za méně přehledný. K přehlednosti uvádějí 

např. tyto výhrady: není možné nahlížet do registru pod IČ, ale jen přes odd. (nutno překlikávat); 

horší orientace v souslednosti polí a hledání případného chybějícího údaje; nepřehlednost 

předdefinovaných sestav; zlepšit přehlednost odesílaných dávek do NRROD i do ostatních registrů – 

např. přidáním sloupce přímo s uvedením názvu daného registru, který se nyní musí filtrovat pod 

kolonkou "Cílový registr". 

Co se týká dostatečnosti, tak v Národním registru rodiček chybí respondentům např. u některých 

povinných položek nemožnost vykázat z důvodu chybějící informace nebo se informace nestačí zjistit 

(např. u rodičky začátek prenatální péče, u novorozence při překladu na vyšší pracoviště obvod 

hlavy); nemožnost zpětné kontroly všech správně odeslaných záznamů za danou dávku; 

nedostupnost exportu vlastních dat za určité období kvůli kontrole; v HelpDesku se neukazují zpětné 

reakce/odpovědi ani stav řešení; chybí u vyplňování  "CTG za porodu" - možnost NEPROVEDEN; není 

kam napsat Anestezii (spinální apod.) při spont. porodu (je tam pouze kolonka při císařském řezu). 

Pro zlepšení dostatečnosti registru navrhují respondenti  např. bylo dobré umožnit zadávání RČ 

rodiček, především u cizinek také v jiných formátech RČ; nějaké systémové info o probíhajících 

opravách (na úrovni „opravy programu“) by minimálně pro znalejší uživatele bylo dost přínosné. 

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

34 % (15) respondentů a jako dobrou více než polovina (59%, 26) respondentů. Spokojeno se 

spoluprací není 7 % (3) respondentů.  

Další náměty respondentů – např.: 

Pravidelné zasílání (např. kvartální) přehledu o odeslaných počtech rodiček, ale i ostatních počtech 

novorozenců, vrozených vad, potratů, asistované reprodukce, a to každému zdravotnickému zařízení. 

Jednodušší roční statistiky. Ad hoc reakci na chyby v odeslaných xml. dávkách. 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 
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V souvislosti s tímto registrem bylo osloveno 14 zástupců krajů dle seznamu zaslaného zadavatelem. 

Dotazník vyplnilo 16 respondentů, tj. 110 %. Dotazník byl v rámci některých krajů předán následně 

více osobám. 

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

srozumitelnost (průměrné hodnocení na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší bylo 1,94), nejhůře jeho 

přehlednost (průměrné hodnocení 2,44). Respondenti nejčastěji uváděli průměrnou známu 2. 

Oproti hodnocení na začátku roku 2018 došlo k pozitivnímu posunu u hodnocení  - přehlednost 

NRPZS (z 2,66 na 2,44), srozumitelnost (z 2,3 na 1,94), dostatečnost (z 3,0 na 2,31). 

Co se týká přehlednosti, tak v NRPZS respondentům např. nevyhovuje víceobrazovkový režim, nelze 

schválit jedním "klikem" - uživatelsky složité, položkové schvalování je uživatelsky nepřívětivé; 

grafické znázornění údajů o jednotlivých poskytovatelích nejsou k dispozici na jedné obrazovce - 

složité proklikávání; velké množství karet, musí se dávat pozor, kde právě stojí, a z toho vyplývá i 

dlouhá doba než se něco zapíše. 

K větší srozumitelnosti Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) by dle 

respondentů přispělo např. kdyby se zjednodušila provázanost mezi jednotlivými položkami (daty). 

Např. bylo by možné proklikem na část textu aktualizovat údaj. Přehlednosti při zadávání by pomohlo 

také, pokud by jednotlivé kroky na sebe navazovaly tak, aby se na některé zadání údaje 

nezapomnělo. Dále pak lepší grafické provedené aplikace a u údajů čerpaných z ROS, ROB např. 

příznak fajfky, že údaje jsou ztotožněné a aktuální.  Jeden z respondentů uvádí, že termíny užívané  

v NRPZS nekorespondují se zákonem o zdravotních službách (místo podnikání, upřesnění forem 

zdravotní péče dle zákona, nikoli dle číselníku ÚZIS). 

V registru NRPZS chybí respondentům např. možnost využití šablon pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě 

registru bylo toto přislíbeno); chybí možnost s daty individuálně pracovat, vytěžit je a přizpůsobit pro 

vlastní potřeby (analýzy) v rozsahu tak, jak to umožňovaly T-Mapy; chybí zobrazení údajů ÚZIS na 

kartě poskytovatele (propojení poskytovatele zdravotních služeb - zdravotnického zařízení, např. 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ukončení činnosti - automatické zneplatňování k určitému datu 

i směrem do budoucnosti). 

Pro zlepšení dostatečnosti registru NRPZS navrhují respondenti např.: první stránka přehledu by měla 

být rozšířena o č. telefonu, popř. o e-mail, webové stránky; údaje o PZS by rádi viděli ve formátu: 

aktuální text, historické měněné údaje, jednotlivá rozhodnutí ve formátu PDF, příznaky při 

neaktuálním údaji a informaci, který by přišel editorovi do mailu, a to při změně údajů v ROS, ROB 

(poté by PZS vyzvali, event. sankcionovali) a dále provázanost mezi SÚKL, hygienickými stanicemi či 

profesními organizacemi aj. dotčenými orgány, které mají součinnost při vydávání oprávnění. 

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 
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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. 

 

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

a dostatečná?:  

U Národního registru rodiček a jeho metodických materiálů je přehlednost, srozumitelnost i 

dostatečnost je cílovou skupinou porodnic hodnocena obdobně (na stupnici 1 – nejlepší, 5 – 

nejhorší). Oproti hodnocení na začátku roku 2018 došlo k pozitivnímu posunu u hodnocení 

dostatečnosti a přehlednosti (z průměrného hodnocení 2,00 na 1,82 u dostatečnosti, z 1,89 na 1,80 u 

přehlednosti), u kritéria srozumitelnost je hodnocení nepatrně horší (z 1,79 na 1,82). Nejlépe je u 

Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) a jeho metodických materiálů 

hodnocena cílovou skupinou krajů srozumitelnost (průměrné hodnocení 1,94), nejhůře jeho 

přehlednost (průměrné hodnocení 2,44), průměrné hodnocení dostatečnosti je 2,31. Respondenti 

nejčastěji uváděli průměrnou známu 2. Oproti hodnocení na začátku roku 2018 došlo k pozitivnímu 

posunu u hodnocení  - přehlednost NRPZS (z 2,66 na 2,44), srozumitelnost (z 2,3 na 1,94), 

dostatečnost (z 3,0 na 2,31).  

3.11 Užívání dat cílovými skupinami (k EQ 2.4)  

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

k dopovědi 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. 

Dle informací příjemce projektu jsou výstupy projektu cílovými skupinami hojně využívány. Zejména 
NHRZS je využíván ve velkém počtu případů. Příjemce tak eviduje seznam 50 žádostí o data z tohoto 
registru.  
 
V roce 2018 dle informací zástupce realizačního týmu provedeno přes 100 analýz. Dále uvádíme 

příklady některých z nich: 

- podklady pro Evropskou komisi o naslouchadlech 
- prezentace o autistech a demencích pro vládu a PSP 
- na stole je požadavek PSP na zpracování údajů o PET-CT 
- podklady o sterilizacích ohrožených skupin osob 
- podklady pro akreditace center 
 
Jde o požadavky i z úplně nejvyšší úrovně (např. vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví apod.).  
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Čtvrtina zástupců krajů (tj. 4 respondenti účastnící se dotazníkového šetření) uvedla, že jejich 

organizace využívá data z registrů velmi často, 62,5 % (10) méně často. 2 (12,5 %) respondenti 

naopak uvedli, že data nevyužívají prakticky nikdy.  

Pro větší využívání zpřístupněných dat v registru by respondenti uvítali např. možnost sestav na 

sledování věku lékařů; rozšířit výběrové podmínky, export výběru, práce s databází; školení - seminář 

pro vytěžování dat z registru. 

 

Z rozhovorů se zástupci krajů (pilotního i dalších) a pilotního města vyplynulo, že příslušné odbory 

zdravotnictví pracují zejména s NRPZS v souvislosti s daty o síti poskytovatelů zdravotních služeb 

(zadávají do registru), aktuálně i s Národním registrem zdravotnických pracovníků. Mohou tak získat 

aktuální data o poskytovatelích. Jako výhodu uvádějí úsporu času díky hledání potřebných informací 

v jednom registru. 

Předběžná a finální 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.  

3.12 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. 

Požadavky na regionální reporting a podporu ze strany ÚZIS se v pátém monitorovacím období 

soustřeďovaly především na „ad hoc“ problematiku, která vyplývala z akutních problémů (např. 

nedostatek zdravotnického personálu, stárnutí populace). Kraje deklarují chuť pracovat na nastavení 

vlastních specifických analýz, přičemž mezi hlavní aktivity patří  - zpracování individuálních požadavků 

jednotlivých krajů, validace dat s pracovníky jednotlivých KÚ, edukace v užívání a nalezení dat jak pro 

úředníky, tak pro politickou reprezentaci, konzultace požadavků a možností budoucích nastavení pro 

sledování dat. 

V tomto období se o problematiku reportingu začali zajímat především volení zástupci krajských  

a městských zastupitelstev, vzhledem k použití zdravotnických dat pro podzimní komunální volby. 

(analytické práce především pro Brno a hl. m. Prahu). V rámci pravidelných konzultací bylo v 8 krajích 

zajištěno Prohlášení o podpoře cílové skupiny, jehož předmětem je potvrzení aktivního využívání 

výstupů projektu NZIS. 
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31,2 % (5) respondentů je seznámeno s krajským reportingem vytvořeným pro kraj Vysočina a město 

Brno, 68,8 % (11) respondentů uvedený reporting nezná. 

 

Dvě pětiny respondentů (2)  z těch, co je s ním seznámeno uvádějí, že reporting naplnil jejich 

očekávání.  Pro 60% (3) dotazovaných uvádí, že tento reporting nesplňuje jejich očekávání.  

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

dle jejich názoru je obsahově dostatečný. Je více dat k dispozici a stále ještě dochází k jejich 

doplňování. Dle potřeb s uvedenými daty pracují – např. při zpracování analytické části koncepce do 

roku 2030 – Plán zdraví města Brna.  

Předběžná a finální 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 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. 

3.13 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. Informace k odpovědi na tuto evaluační otázku byly zjišťovány prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru se zástupci realizačního týmu, některé informace prostřednictvím 

dotazníkového šetření (CAWI) – k NRPZS. 

Dle vyjádření zástupců příjemce projektu lze obecnou využitelnost a kvalitu výstupů a produktů pro 

cílovou skupinu ohodnotit známkou 1. (hodnocení bylo prováděno na škále 1 – 5, kde jednotlivé 

stupně hodnocení odpovídaly známkám ve škole). Hodnocení konkrétních výstupů a produktů, které 

jsou předmětem tohoto hodnocení, se pak dle zástupců příjemce již mírně liší.  

Pokud jde o Národní registr poskytovatelů zdravotnických služeb, jsou zástupci příjemce s ním velmi 

spokojeni, a proto jej hodnotí známkou 1.  

Kvalita dat se díky tomuto registru rapidně zvýšila, neboť z původní 55%ní chybovosti se chybovost 

snížila na 5 %. I díky tomuto projektu přitom došlo k tomuto radikálnímu zlepšení kvality 

reportovaných dat. Od této cílové skupiny (kterou jsou kraje) proto zástupci příjemce očekávají velmi 

dobré hodnocení. A to i proto, že v průběhu práce na tomto registru byly i reflektovány podněty od 

krajů. Není zde tedy dle slov zástupců příjemce projektu žádného důvodu k nespokojenosti. (Pozn. 

v rámci projektu NZIS byla k tomuto registru vytvářena zejména metodika, nikoli zajišťováno 

programování vlastní aplikace – proto i v tomto kontextu je třeba vnímat poskytnuté informace).  
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Pokud jde o Národní registr rodiček, i ten hodnotí zástupci příjemce projektu na 1. Není na něm nic, 

co by fungovalo špatně. De facto jde o jeden ze standardních registrů. Jde u něj sice trochu jiná 

metodika sběru dat, nicméně i s tou se dle vyjádření příjemce projektu cílová skupina dobře 

vypořádala. V konečném důsledku díky jinému sběru dat (nahrávání dat a validaci rodných čísel) se 

také u tohoto registru snížila chybovat dat.  

Pokud jde o NRHZS, který představuje jeden z hlavních výstupů tohoto projektu, neboť byl v projektu 

vyvářen jako zcela nový registr, hodnotí zástupci příjemce projektu tento projekt na 2. Důvodem je 

zrušené výběrové řízení, v důsledku kterého nevznikly podpůrné nástroje, které by jinak vzniknout 

mohly. Kdyby se totiž bývalo výběrové řízení realizovalo, byl by k dispozici komplexnější nástroj, který 

by zvyšoval komfort práce s tímto registrem. (Pozn.: I přes neexistenci všech podpůrných nástrojů, 

bylo možné stávajícím způsobem realizace projektu naplnit projektové cíle).  

Pokud jde o podpůrné aplikace (tj. aplikace a číselníky), jsou aplikace pro správu výkonů hodnoceny 

příjemcem na 1, zatímco číselníky na 2. (I číselníky jsou plně funkční, nicméně odborní zástupci 

projektu si umí představit i jejich další vylepšení). Dále aplikaci ISIN hodnotí příjemce také 1, a to 

přesto, že cílová skupina na tuto aplikaci ještě nemusí být zcela navyklá (důvodem je, že v minulosti 

nic podobného neexistovalo).  

Pokud jde o analytický reporting, hodnotí jej zástupci příjemce 1-2. Důvodem je skutečnost, že 

aktualizace dat občas „drhne“, což však nesouvisí přímo s hodnoceným projektem. Data by tak mohla 

být i aktuálnější. Aktualizace jsou přitom prováděny podle toho, jak je vyžadují cílové skupiny. 

Některé kraje tento reporting dosud plně nevyužívají, nemají to tak ještě plně vyzkoušené. Nicméně 

např. při přípravě krajských politik souvisejících s poskytováním zdravotní péče v daném kraji bude 

tento reporting cenným zdrojem informací. Naopak ale existují i kraje, které s analytickým 

reportingem pracují velmi výrazně. Zejména jde o ty, které se aktivně zapojily i do vlastní tvorby 

analytického reportingu.  

Celkově jsou tak výstupy a produkty projektu vnímány ze strany zástupců příjemce projektu jako 

velmi kvalitní, ačkoli i příjemce si je vědom skutečnosti, že zkvalitňování jednotlivých registrů je 

proces kontinuální. I v rámci ISIN lze stávající verzi dále zlepšovat. Na výstupech projektu se tak de 

facto stále pracuje, a to zejména z toho důvodu, že stále vznikají nové skutečnosti.  

Cílová skupina se v dotazníkovém šetření vyjadřovala k Národnímu registru poskytovatelů 

zdravotních služeb. 62,5 % (10) respondentů uvádí, že NRPZS splnil jejich očekávání a naplnění jejich 

potřeb, 37,5 % (6) respondentů uvádí, že jejich očekávání naplněna nebyla. Oproti minulému šetření 

se výrazně zvýšil podíl respondentů (z 10 % na 62,5 %), u kterých bylo očekávání naplněno. 

Respondenti, u kterých očekávání naplněna nebyla (37,5 %, 6) uvádějí výhrady např.:  NRPZS 

komplexně nenahradil funkcionality T-Map, jejich databázi a práci s ní; chybí možnost využití šablon 

pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě registru bylo toto přislíbeno); složitost získání jakýchkoliv přehledů 

(statistik) z registru; aplikace obsahuje příliš mnoho "prokliků", než se uloží evidovaná data; není 

vyřešeno zplatňování/zneplatňování "do budoucna"; nepřehledné, do dnešního dne se stále opravují 
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data přenesená migrací dat v r. 2014; časová prodleva při zápisu do neveřejné části, problémy 

poskytovatelů zdravotních služeb se zápisem do veřejné části. 

Míra využitelnosti změn a úprav v registru je hodnocena respondenty průměrnou známkou 2,3, 
kvalita změn a úprav v registru pak průměrnou známkou 2,19. Oproti minulému hodnocení došlo dle 
respondentů ke zlepšení. 
 
Většina respondentů je členem Rady NRPZS, spolupracuje tedy s ÚZIS aktivně. Komunikace nejčastěji 

probíhá emailem, osobně (konzultační schůzky), telefonicky. Respondenti si pochvalují aktivní  

a operativní spolupráci zejména s Ing. Oznerem. 

 

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

respondenty hodnocena průměrnou známkou 2,31, což je horší hodnocení oproti minulému 

hodnocení (z 1,9 na 2,3). 

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

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

Podněty od respondentů ke spolupráci s ÚZIS: 

 Uvítali by proškolení alespoň 2x do roka, kde by si mohli školenci "osahat" jednotlivé 

funkcionality a lépe pracovat s reportingy. 

 Více informací o chystaných změnách a zjednodušení funkcionalit. 

 Rádi by poznali veškeré souvztažnosti, uvítali by podrobnější seminář, na kterém by zase o 

něco více porozuměli dalším funkcionalitám, propojení, možnostem vytěžování a vůbec 

celkově i třeba ke zjednodušení práce při zadávání údajů. Vzájemně by se informovali o 

problémech a sjednotili praxi při zadávání údajů (ta nyní není zcela jednotná a kraje zadávají 

některá data odlišně, což může vést ke statistickým chybám). 

 

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

a to prostřednictvím emailů, telefonicky, osobních setkání. Konstatují pozitivní zkušenosti se 

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

stran. Měli možnost výstupy a produkty průběžně během jejich tvorby připomínkovat, data z registru 

jsou jimi průběžně využívána. 

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, 
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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. 

Finální 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? 

Celkově jsou výstupy a produkty projektu vnímány ze strany zástupců příjemce projektu jako velmi 

kvalitní, ačkoli i příjemce si je vědom skutečnosti, že zkvalitňování jednotlivých registrů je proces 

kontinuální. Obecnou využitelnost a kvalitu výstupů a produktů pro cílovou skupinu hodnotí známkou 

1. (hodnocení bylo prováděno na škále 1 – 5, kde jednotlivé stupně hodnocení odpovídaly známkám 

ve škole). Hodnocení konkrétních výstupů a produktů, které jsou předmětem tohoto hodnocení, se 

pak dle zástupců příjemce již mírně liší. Např. NRHZS, který představuje jeden z hlavních výstupů 

tohoto projektu, neboť byl v projektu vyvářen jako zcela nový registr, hodnotí zástupci příjemce 

projektu tento projekt na 2. Důvodem je zrušené výběrové řízení, v důsledku kterého nevznikly 

podpůrné nástroje, které by jinak vzniknout mohly.  

Pokud jde o analytický reporting, hodnotí jej zástupci příjemce 1-2. Důvodem je skutečnost, že 

aktualizace dat občas „drhne“, což však nesouvisí přímo s hodnoceným projektem. Data by tak mohla 

být i aktuálnější. Aktualizace jsou přitom prováděny podle toho, jak je vyžadují cílové skupiny. 

Některé kraje tento reporting dosud plně nevyužívají, nemají to tak ještě plně vyzkoušené. Naopak 

ale existují i kraje, které s analytickým reportingem pracují velmi výrazně. Zejména jde o ty, které se 

aktivně zapojily i do vlastní tvorby analytického reportingu.  

Cílová skupina (zástupci krajů) se v dotazníkovém šetření vyjadřovala k Národnímu registru 

poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). 62,5 % (10) respondentů uvádí, že NRPZS splnil jejich 

očekávání a naplnění jejich potřeb, 37,5 % (6) respondentů uvádí, že jejich očekávání naplněna 

nebyla. Chybí dle nich např. možnost využití šablon pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě registru bylo 

toto přislíbeno); je složité získání jakýchkoliv přehledů (statistik) z registru; aplikace obsahuje příliš 

mnoho "prokliků", než se uloží evidovaná data; není vyřešeno zplatňování/zneplatňování "do 

budoucna"; časová prodleva je při zápisu do neveřejné části.  

Data zpřístupněná NRPZS jsou průběžně dle aktuálních potřeb využívána orgány veřejné správy (KÚ) 

k plánování a vyhodnocování služeb ve zdravotnictví.  

3.14 Spokojenost účastníků vzdělávacích aktivit projektu (k EQ 2.7)  

V této kapitole jsou shrnuty informace ke spokojenosti účastníků vzdělávacích aktivit projektu. 

Informace k odpovědi na tuto evaluační otázku byly zjišťovány prostřednictvím polostrukturovaného 

rozhovoru se zástupci realizačního týmu, některé informace prostřednictvím dotazníkového šetření 

(dotazníky v listinné podobě) na Projektovém semináři v prosinci 2018. 

V 5. monitorovacím období proběhlo dále uvedené vzdělávání a edukace cílové skupiny zaměstnanců 

ÚZIS ČR: 
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 SQL nástroje a metodika pro vytěžování NRHZS (23. 3. 2018) – proškoleno 17 osob 

 QGIS školení s daty NRHZS (6. 4. 2018) – proškoleno 16 osob 

 Joinpoint regrese prakticky – analýza dat v NZIS, využití dat v praxi (20. 4. 2018) – proškoleno 

13 osob 

 ISIN: Informační systém infekčních nemocí (24. 4. 2018) – proškoleno 9 osob 

 Datové zdroje NZIS (24. 5.) – proškoleno 43 osob 

 Projektový seminář NZIS (27. 6. 2018) – proškoleno 78 osob (vyhodnocení tohoto semináře 

bylo předmětem 3. a 4. Průběžné zprávy) 

U zajištěného školení se příjemce setkal s tím, že stanovený limit pro povinnou bagatelní podporu je 

příliš vysoký na to, aby všechna realizovaná školení byla pro zástupce cílové skupiny skutečně 

přínosná. Z důvodu administrativně nastavených pravidel týkajících se bagatelní podpory se tak 

musela i školení v oblasti IT, která standardně trvají dvě hodiny, realizovat v mnohem delší variantě. 

Zároveň kvůli naplnění počtu proškolených osob bylo třeba školit i osoby, kterých se dané téma ne 

zcela týkalo. V konečném důsledku tak mohla být realizace projektu v oblasti vzdělávání efektivnější, 

pokud by byla umožněna kratší školení. Je proto na zvážení, zda by pravidla zavedené bagatelní 

podpory neměla být uplatňována pouze u jiných typů projektů, např. těch realizovaných v oblasti 

adaptability či zvyšování zaměstnatelnosti a nikoli u takto koncipovaných vysoce odborných projektů.  

Z pohledu proškolených osob proto zástupci příjemce očekávají spíše nižší spokojenost, a to právě 

z důvodu přílišné časové dotace věnované daným školeným tématům.  

V rámci sledovaného období (v době přípravy Závěrečné zprávy, tj. v 6. monitorovacím období) 

přitom byl uspořádán  v prosinci Projektový seminář 2018. 

Semináře se zúčastnilo 64 osob, vyplněné dotazníky se podařilo získat od 47 účastníků (73,4 %). 

Respondenti se vyjadřovali ke srozumitelnosti předávaných informací a jejich praktické využitelnosti, 

specifikovali konkrétní přínos pro jejich práci, uváděli informaci, co je nejvíce zaujalo a zda jim 

vyhovovala forma, jakou jim byly informace předány. Rovněž mohli vzdělávací aktivitu ještě 

komentovat či cokoliv doplnit. 

Průměrné hodnocení srozumitelnosti předaných informací na semináři je 1,30. Praktická využitelnost 

předaných informací byla hodnocena spíše jako průměrná – průměrná známka 1,70. 

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

se činností ÚZIS a oblasti registrů NZIS. Rozšířili si znalosti a získali ucelený přehled o práci 

jednotlivých týmů na ÚZIS. Rovněž získali větší přehled o datech v registrech a možnostech jejich 

využití.  

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

se vyjadřovali k rozmanitosti a množství činností ÚZIS při práci s daty z registrů. Z registrů zaujal 

respondenty nejvíce Národní registr hrazených zdravotních služeb (7 respondentů), možnosti 

vizualizace dat (4), automatické generování reportů (10). 
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Účastníci semináře byli spokojeni se způsobem, jakým jim byly informace předány. Jeden účastník 

neuvedl žádnou odpověď. 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 (uspořádat workshop). Doporučují dokumentovat přednášky (audio/video záznam), následně 

zveřejnit prezentace jako edukační materiál, newsletter. 

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 78 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. 

Finální 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? 

U zajištěného školení se příjemce setkal s tím, že stanovený limit pro povinnou bagatelní podporu je 

příliš vysoký na to, aby všechna realizovaná školení byla pro zástupce cílové skupiny skutečně 

přínosná. Z důvodu administrativně nastavených pravidel týkajících se bagatelní podpory se tak 

musela i školení v oblasti IT, která standardně trvají dvě hodiny, realizovat v mnohem delší variantě. 

Zároveň kvůli naplnění počtu proškolených osob bylo třeba školit i osoby, kterých se dané téma ne 

zcela týkalo. 

V období přípravy této zprávy proběhl Projektový seminář, kterého se účastnilo 64 osob. 
Respondenti dotazníkového šetření (47 osob) hodnotili srozumitelnost předaných informací 

průměrnou známkou 1,3 (na stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší). Praktická využitelnost předaných 

informací byla hodnocena průměrnou známkou 1,7. 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.  

3.15 Naplnění účelnosti projektu na základě zhodnocení jeho reálných (čistých) 
dosažených dopadů (k EQ 3.1)  

Účelnost byla hodnocena jako ověření, zda bylo v průběhu realizace projektu skutečně dosaženo 

všech v projektu stanovených cílů.  

Již z popisu uvedeného u jiných evaluačních otázek vztahujících se k naplnění cílů projektu jasně 

vyplývá, že projektu se daří dosahovat stanovených projektových cílů, a to i cílů globálních, neboť 

díky vytvořeným výstupům projektu vznikají již v době realizace projektu četné analýzy pro 

strategické rozhodování MZdr. či krajů. (Podrobněji viz výše).  
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Finální odpověď na EQ 3.1 Jak celkově hodnotíte naplnění účelnosti projektu na základě 

zhodnocení jeho reálných (čistých) dosažených dopadů? Jak hodnotíte naplnění účinnosti 

projektu? 

Lze konstatovat, že projekt byl realizován účelně. Stanovených cílů se projektu daří dosahovat, a to i 

díky analytickým výstupům vznikajícím ve vazbě na výstupy projektu.  

3.16 Naplnění úspornosti/hospodárnosti projektu (k EQ 3.2)  

V rámci hodnocení úspornosti/hospodárnosti bylo zhodnoceno, zda nebylo možno stejných výstupů 

a/nebo výsledků dosáhnout s využitím menšího objemu finančních prostředků projektového 

rozpočtu. 

V době tohoto hodnocení nejsou k dispozici informace k aktuálnímu čerpání rozpočtu projektu (5. MZ 

uvádí informace k 31. 8. 2018, kdy bylo čerpání ve výši 64,74 % plánovaného rozpočtu), ale je již na 

základě dostupných informací je zřejmé, že rozpočet projektu nebude dočerpán a dojde tak úsporám 

projektového rozpočtu při zajištění předpokládaných výstupů a výsledků projektu. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.6 je to i díky překážce v realizaci projektu, kterou byla skutečnost, že 

se nepodařilo zrealizovat plánované výběrové řízení související se zajištěním analytických nástrojů 

projektu. V konečném důsledku tak některé činnosti, které měly být původně zajištěny dodavatelsky, 

byly zajištěny vlastními silami, což povede k částečnému vracení dílčí části prostředků projektu.  

Problematické bylo rovněž obsazování odborných pozic projektu. Nakonec však bylo díky flexibilitě 

projektového managementu umožňujícího nahradit některé původně plánované pozice systémových 

analytiků zaměstnanci spolupracujícími na základě DPP. I zde tak dojde k úspoře finančních 

prostředků. 

Oproti původní žádosti nebyly plánovány všechny komplementární činnosti projektu vůči projektu 

DRG Restart. Pro tento částečně souběžně realizovaný projektů příjemce byly v rámci hodnoceného 

projektu vytvářeny tři podpůrné aplikace. V rámci projektu tak bylo odvedeno více práce, než bylo 

původně v projektové žádosti uvedeno.  

Finální odpověď na EQ 3.2 Jak hodnotíte naplnění úspornosti/hospodárnosti projektu? 

Lze konstatovat, že projekt NZIS byl realizován úsporně a hospodárně. I s reálným využitím menšího 

objemu finančních prostředků (než bylo plánováno v projektové žádosti) bude dosaženo plánovaných 

výsledků a výstupů. Navíc oproti původnímu plánu bylo již k době prováděných šetření vytvořeno 

v projektu výstupů dokonce více (např. podpůrné aplikace ve vazbě na projekt DRG Restart). 

3.17 Naplnění užitečnosti projektu (k EQ 3.3)  

Užitečnost projektu byla hodnocena z pohledu cílových skupin, kterým jsou projektové výstupy a 

výsledky určeny. Užitečnost tak byla v rámci zodpovídání této EQ chápána jako využitelnost 

projektových výstupů a produktů. 
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Cílové skupiny se v průběhu evaluace vyjadřovali opakovaně prostřednictvím dotazníkových šetření 

(v lednu a listopadu/prosinci 2018) k užitečnosti Národního registru poskytovatelů zdravotních 

služeb, Národního registru rodiček, Národního registru hrazených zdravotních služeb, aplikaci ISIN, 

aplikaci pro správu výkonů a klasifikačních procedur, krajskému reportingu. Se zástupci některých 

cílových skupin (kraje) proběhly opakovaně polostrukturované rozhovory. Jak vyplývá již z informací 

uvedených u dalších EQ (viz např. kapitoly 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13) tak z pohledu cílových 

skupin jsou vytvořené výstupy a produkty projektu NZIS užitečné a potřebné, i když mají některé dílčí 

připomínky a podněty ke zlepšení. 

Využitelnost výstupů a produktů projektu je i ze strany zástupců příjemce projektu vnímána a 

hodnocena pozitivně, ačkoli i příjemce si je vědom skutečnosti, že zkvalitňování jednotlivých registrů 

je proces kontinuální. Na výstupech projektu se tak de facto stále pracuje, a to zejména z toho 

důvodu, že stále vznikají nové skutečnosti.  

Finální odpověď na EQ 3.3 Jak hodnotíte naplnění užitečnosti projektu? 

Užitečnost projektu je nutno hodnotit velmi kladně. Vytvořené výstupy a produkty jsou potřebné a 

bylo ověřeno, že cílovými skupinami jsou průběžně využívány. 

3.18 Naplnění udržitelnosti projektu (k EQ 3.4)  

V rámci evaluace, která byla zajištěna po dobu realizace projektu, byly hodnoceny zejména 

předpoklady pro zajištění udržitelnosti projektu, nikoli způsob skutečného zajištění udržitelnosti 

(období udržitelnosti začne až po ukončení evaluace).   

Po ukončení realizace projektu se projektové činnosti, resp. činnosti navazující na tento projekt 

stanou běžnou činností organizace příjemce. I nadále tak budou výstupy projektu spravovány a dále 

inovovány tak, aby i v budoucnosti plnily co nejlépe svůj účel. Tímto způsobem bude udržitelnost 

projektových výstupů zajištěna zcela optimálním způsobem. A pouze pozitivně lze hodnotit i 

porozumění příjemce, který sám při rozhovoru zdůrazňoval, že běžný provoz, správa a další rozvoj 

vytvořených aplikací a registrů není již vhodné zajišťovat pomocí jiného projektu, neboť se již jedná o 

běžnou agendu organizace příjemce.  

V této souvislosti je také třeba uvést, že u tohoto projektu není udržitelnost stanovena ze strany ŘO 

OPZ jako povinná. I přesto však bude u tohoto projektu udržitelnost v souladu s výše řečeným plně 

zajištěna.  

Odpověď na EQ 3.4 Jak hodnotíte naplnění udržitelnosti projektu?:  

Naplnění udržitelnosti projektu je nutno hodnotit velmi kladně. Vlastní správa, rozvoj a inovace 

vytvořených projektových výstupů se totiž stane běžnou součástí agendy ÚZIS zajištěné z vlastního 

rozpočtu této organizace. Bude tak zajištěno, že výstupy projektu budou svému účelu moci sloužit i 

v budoucnosti, což je vzhledem k cílům tohoto hodnoceného projektu zcela účelné a žádoucí.  
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3.19 Závěry a doporučení 

Závěry a doporučení provedené evaluace jsou uvedeny v následujících tabulkách.  
 
Tabulka 3: Závěry evaluace  

Závěr Kontextové informace  

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

 

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

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

I kdyby podobný projekt byl připravován znovu 
(což v reálu však není vhodné, ani žádoucí), 
rozpočet by byl připraven obdobně jako v tomto 
případě.  

 

Klíčové pozice v realizačním týmu byly obsazeny 
stávajícími zkušenými zaměstnanci ÚZIS, 
v projektu tak jsou zajištěny odborné kapacity 
nezbytné pro bezproblémové zajištění všech 
požadovaných činností.  

U některých pozic, kde se vyskytly problémy 
s jejich obsazením, byla situace vyřešena 
najmutím vyššího počtu zaměstnanců 
spolupracujících na DPP a částečně také 
zajištěním většího podílu prací vlastním interním 
týmem příjemce.  
Vzhledem ke schopnosti realizačního týmu 
skutečně naplnit cíle projektu, se požadavky 
realizátora na odbornou kapacitu zaměstnanců 
projektu setkaly velmi dobře.  

Nebyl identifikován zásadní nesoulad s plánem a 
předpoklady realizace projektu, a to i přesto, že 
původně plánované výběrové řízení nebylo 
zrealizováno a související činnosti musely být 
zajištěny interním týmem ÚZIS.  

Díky nastavení projektu postaveném mj. na 
silném interním zázemí projektu a zapojení 
zkušených zaměstnanců ÚZIS do řešení 
hodnoceného projektu to však nezpůsobilo při 
realizaci projektu žádné významnější obtíže. 

Na základě provedených šetření v rámci 
některých realizovaných vzdělávacích akcí lze 
konstatovat, že témata a rozsah vzdělávání 
reflektují reálné potřeby účastníků vzdělávání. 

Z pohledu příjemce projektu by bylo možné 
vzdělávání účastníků projektu zajistit i mnohem 
efektivněji, a to v případě, že by ho bylo možno 
realizovat v menším rozsahu. Pravidla související 
s bagatelní podporou se tak jeví jako ne příliš 
vhodná pro tento typ projektu.  

 

V průběhu realizace projektu byl projektový tým 
schopen flexibilně a efektivně reagovat na 
všechny překážky, které se v projektu objevily. 

Hlavním a zároveň zcela klíčovým způsobem, 
jakým byly jednotlivé překážky realizace 
projektu překonávány byla zcela bezproblémová 
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Závěr Kontextové informace  

Mezi nejvýznamnější překážky patřila skutečnost, 
že se nepodařilo realizovat původně plánované 
výběrové řízení a i tyto související činnosti musely 
být nakonec zajištěny interně. Další významnější 
překážkou byly obtíže související s obsazováním 
některých odborných pozic, u nichž zejména 
v případě analytiků bylo nakonec nalezeno řešení 
formou zaměstnanců na DPP působících v pozici 
pomocný analytik. S výše uvedenými překážkami 
souvisely i změny, které v průběhu realizace 
projektu bylo potřeba zajistit.  

komunikace se zástupci ŘO, s nimiž bylo možné 
kdykoli diskutovat jejich stanoviska 
k jednotlivým problémovým oblastem.  
Díky vstřícnému postoji zástupců ŘO bylo vždy 
možno změny projektu předem dojednat a 
následně i správně a řádně zadministrovat tak, 
aby realizace projektu nebyla ohrožena. 

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

Je třeba uvést, že takto nastavená spolupráce se 
zástupci cílových skupin existuje na ÚZIS i mimo 
projekt. Nejde tedy o mechanismy vyvíjené 
pouze v rámci realizovaného projektu, nýbrž o 
běžný způsob práce s cílovou skupinou. 

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 
procedur naplňuje potřeby a očekávání cílové 
skupiny zástupců MZ ČR.  
U aplikace ISIN je cílovou skupinou krajských 
hygienických stanic nejlépe hodnocena její 
srozumitelnost, nejhůře pak její dostatečnost. 
 

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních 
procedur je srozumitelná a dostatečná, cílová 
skupina je spokojena s její náplní a rozvojem 
aplikace ze strany ÚZIS.   
U aplikace ISIN je cílovou skupinou krajských 
hygienických stanic (KHS) její srozumitelnost 
hodnocena průměrnou známkou 1,90 (na 
stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší), míra naplnění 
očekávání a potřeb pak průměrnou známkou 
2,33. Nejhůře je hodnocena dostatečnost  
aplikace, a to průměrnou známkou 2,50. 

U Národního registru hrazených zdravotních 
služeb a jeho metodických materiálů je cílovou 
skupinou zdravotních pojišťoven shodně 
hodnocena přehlednost a srozumitelnost 
registru, v těchto kritériích došlo ke zhoršení 
hodnocení oproti šetření v lednu 2018. 

Průměrné hodnocení bylo u těchto kritérií 
(přehlednost, srozumitelnost) 2,33 (na stupnici 1 
nejlepší, 5 nejhorší).  V obou případech se jedná 
o zhoršení hodnocení oproti minulému šetření 
na začátku roku 2018. Dostatečnosti byla 
hodnocena shodně s předchozím hodnocením 
známkou 2,66.  
 

U Národního registru rodiček a jeho metodických 
materiálů je přehlednost, srozumitelnost i 
dostatečnost je cílovou skupinou porodnic 
hodnocena obdobně, došlo k pozitivnímu posunu 
u hodnocení dostatečnosti a přehlednosti oproti 
hodnocení na začátku roku 2018. 

Národní registr rodiček - Oproti hodnocení na 
začátku roku 2018 došlo k pozitivnímu posunu u 
hodnocení dostatečnosti a přehlednosti (z 
průměrného hodnocení 2,00 na 1,82 u 
dostatečnosti, z 1,89 na 1,80 u přehlednosti), u 
kritéria srozumitelnost je hodnocení nepatrně 
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Závěr Kontextové informace  

U Národního registru poskytovatelů zdravotních 
služeb (NRPZS) a jeho metodických materiálů 
hodnocena cílovou skupinou krajů nejlépe 
srozumitelnost. Oproti hodnocení na začátku 
roku 2018 došlo u tohoto registru k pozitivnímu 
posunu v hodnocení u všech kritérií. 

 

horší (z 1,79 na 1,82).  
Národní registr poskytovatelů zdravotních 
služeb: 
Oproti hodnocení na začátku roku 2018 došlo 
k pozitivnímu posunu u hodnocení  - 
přehlednost NRPZS (z 2,66 na 2,44), 
srozumitelnost (z 2,3 na 1,94), dostatečnost (z 
3,0 na 2,31). Respondenti nejčastěji uváděli 
průměrnou známu 2.  

Na základě provedených šetření lze konstatovat, 
že postupně dochází k zefektivnění užívání dat 
v registrech cílovými skupinami.  

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 využívána orgány veřejné správy 
k plánování a vyhodnocování služeb 
zdravotnictví. 

Krajský reporting bude dle jejich názoru 
obsahově dostatečný, dat je nyní k dispozici více. 

Celkově jsou výstupy a produkty projektu 
vnímány ze strany zástupců příjemce projektu 
jako velmi kvalitní, ačkoli i příjemce si je vědom 
skutečnosti, že zkvalitňování jednotlivých registrů 
je proces kontinuální.  

 

 

 

 

Analytický reporting hodnotí zástupci příjemce 
trochu hůře. Důvodem je skutečnost, že 
aktualizace dat občas „drhne“, což však nesouvisí 
přímo s hodnoceným projektem. Data by tak 
mohla být i aktuálnější.  

 

 

Cílová skupina (zástupci krajů) se v dotazníkovém 
šetření vyjadřovala k Národnímu registru 

Obecnou využitelnost a kvalitu výstupů a 
produktů pro cílovou skupinu hodnotí známkou 
1. (hodnocení bylo prováděno na škále 1 – 5, kde 
jednotlivé stupně hodnocení odpovídaly 
známkám ve škole). Hodnocení konkrétních 
výstupů a produktů, které jsou předmětem 
tohoto hodnocení, se pak dle zástupců příjemce 
již mírně liší. Např. NRHZS, který představuje 
jeden z hlavních výstupů tohoto projektu, neboť 
byl v projektu vyvářen jako zcela nový registr, 
hodnotí zástupci příjemce projektu tento projekt 
na 2. Důvodem je zrušené výběrové řízení, 
v důsledku kterého nevznikly podpůrné nástroje, 
které by jinak vzniknout mohly. 
Aktualizace dat jsou přitom prováděny podle 
toho, jak je vyžadují cílové skupiny. Některé 
kraje tento reporting dosud plně nevyužívají, 
nemají to tak ještě plně vyzkoušené. Naopak ale 
existují i kraje, které s analytickým reportingem 
pracují velmi výrazně. Zejména jde o ty, které se 
aktivně zapojily i do vlastní tvorby analytického 
reportingu. 
 
V NRPZS dle zástupců krajů chybí  např. možnost 
využití šablon pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě 
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Závěr Kontextové informace  

poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). 62,5 % 
(10) respondentů uvádí, že NRPZS splnil jejich 
očekávání a naplnění jejich potřeb, 37,5 % (6) 
respondentů uvádí, že jejich očekávání naplněna 
nebyla.  

Data zpřístupněná NRPZS jsou průběžně dle 
aktuálních potřeb využívána orgány veřejné 
správy (KÚ) k plánování a vyhodnocování služeb 
ve zdravotnictví.  

registru bylo toto přislíbeno); je složité získání 
jakýchkoliv přehledů (statistik) z registru; 
aplikace obsahuje příliš mnoho "prokliků", než 
se uloží evidovaná data; není vyřešeno 
zplatňování/zneplatňování "do budoucna"; 
časová prodleva je při zápisu do neveřejné části. 

U zajišťovaného školení se příjemce setkal s tím, 
že stanovený limit pro povinnou bagatelní 
podporu je příliš vysoký na to, aby všechna 
realizovaná školení byla pro zástupce cílové 
skupiny skutečně přínosná.  

V období přípravy této zprávy proběhl Projektový 
seminář, účastníci hodnotili srozumitelnost 
předaných informací průměrnou známkou 1,3 (na 
stupnici 1 nejlepší, 5 nejhorší). Praktická 
využitelnost předaných informací byla hodnocena 
průměrnou známkou 1,7.  

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.  

Z důvodu administrativně nastavených pravidel 
týkajících se bagatelní podpory se tak musela i 
školení v oblasti IT, která standardně trvají dvě 
hodiny, realizovat v mnohem delší variantě. 
Zároveň kvůli naplnění počtu proškolených osob 
bylo třeba školit i osoby, kterých se dané téma 
ne zcela týkalo. 
 
V období přípravy této zprávy proběhl 
Projektový seminář v Brně (19. 12. 2018), 
kterého se účastnilo 64 osob.  

Projekt byl realizován účelně. Stanovených cílů se 
projektu daří dosahovat, a to i díky analytickým 
výstupům vznikajícím ve vazbě na výstupy 
projektu. 

V rámci prováděných šetření bylo prokázáno, že 
se projektu daří dosahovat všech stanovených 
cílů. K této skutečnosti významně přispívá i 
skutečnost, že ve vazbě na projektové výstupy 
vznikají i jiné četné analytické výstupy, které se 
stávají podklady pro strategické rozhodování 
v sektoru zdravotnictví.  

Projekt NZIS byl realizován úsporně a 
hospodárně. I s reálným využitím menšího 
objemu finančních prostředků (než bylo 
plánováno v projektové žádosti) bude dosaženo 
plánovaných výsledků a výstupů. Navíc oproti 
původnímu plánu bylo již k době prováděných 
šetření vytvořeno v projektu výstupů dokonce 
více (např. podpůrné aplikace ve vazbě na projekt 
DRG Restart). 

V době tohoto hodnocení nejsou k dispozici 
informace k aktuálnímu čerpání rozpočtu 
projektu (5. MZ uvádí informace k 31. 8. 2018, 
kdy bylo čerpání ve výši 64,74 % plánovaného 
rozpočtu), ale je již na základě dostupných 
informací je zřejmé, že rozpočet projektu 
nebude dočerpán a dojde tak úsporám 
projektového rozpočtu při zajištění 
předpokládaných výstupů a výsledků projektu. 

Užitečnost projektu je nutno hodnotit velmi 
kladně. Vytvořené výstupy a produkty jsou 

Cílové skupiny se v průběhu evaluace vyjadřovali 
opakovaně prostřednictvím dotazníkových 
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Závěr Kontextové informace  

potřebné a bylo ověřeno, že cílovými skupinami 
jsou průběžně využívány. 

šetření (v lednu a listopadu/prosinci 2018) 
k užitečnosti Národního registru poskytovatelů 
zdravotních služeb, Národního registru rodiček, 
Národního registru hrazených zdravotních 
služeb, aplikaci ISIN, aplikaci pro správu výkonů 
a klasifikačních procedur, krajskému reportingu. 
Se zástupci některých cílových skupin (kraje) 
proběhly opakovaně polostrukturované 
rozhovory. Jak vyplývá již z informací uvedených 
u dalších EQ (viz např. kapitoly 3.8, 3.9, 3.10, 
3.11, 3.12, 3.13) tak z pohledu cílových skupin 
jsou vytvořené výstupy a produkty projektu NZIS 
užitečné a potřebné, i když mají některé dílčí 
připomínky a podněty ke zlepšení. 

Naplnění udržitelnosti projektu je nutno hodnotit 
velmi kladně. Vlastní správa, rozvoj a inovace 
vytvořených projektových výstupů se totiž stane 
běžnou součástí agendy ÚZIS zajištěné z vlastního 
rozpočtu této organizace.  

Bude tak zajištěno, že výstupy projektu budou 
svému účelu moci sloužit i v budoucnosti, což je 
vzhledem k cílům tohoto hodnoceného projektu 
zcela účelné a žádoucí. 

 
Tabulka 4: Doporučení evaluace  

Doporučení Kontextové informace  

Při dalším rozvoji aplikací a registrů zvážit 
podněty od jejich uživatelů zprostředkované 
touto evaluační zprávou.  

Prostřednictvím provedených šetření byly 
identifkovány četné podněty k dalšímu rozvoji 
vytvořených aplikací a registrů. Tyto by měly být 
v dalším období pečlivě ze strany ÚZIS 
vyhodnoceny a zváženy.  

Maximálně se poučit z realizace tohoto projektu 
pro přípravu a realizaci jiných projektů ÚZIS, a to 
zejména v oblasti plánování personálních kapacit 
a veřejných zakázek.  

Plánování veřejných zakázek a personálních 
kapacit projektu se ukázaly jako největší 
problémové oblasti spojené s řízením a realizací 
tohoto projektu, proto by bylo vhodné právě na 
tyto oblasti klást co největší důraz při přípravě a 
realizaci jiných projektů ÚZIS.  

4 Použité dokumenty a zdroje dat  

Níže je uveden přehled dokumentů využitých pro zpracování Závěrečné evaluační zprávy.  

Tabulka 5: Zdroje dat využité pro zpracování Závěrečné zprávy    

Dokumenty  Zdroj 

Projektová žádost včetně příloh Informační systém ESIF - KP14+ 

1., 2., 3., 4., 5 Zpráva o realizaci včetně příloh Informační systém ESIF - KP14+ 

Popis celkové kompatibility IS ve vazbě na další systémy 
Informační systém ESIF – KP14+  
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Dokumenty  Zdroj 

v resortu 

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

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

5 Přílohy 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření: Národní registr reprodukčního zdraví 
– Národní registr rodiček 

Osloveno bylo 90 respondentů (porodnice) dle seznamu zaslaného zadavatelem, 4 emaily se vrátily 

jako nedoručitelné. Dotazníkové šetření probíhalo elektronicky ve dnech 28. 11. 2018 – 14. 12. 2018. 

Během této doby byla účastníkům zaslána připomínka k vyplnění a poděkování těm, co již dotazník 

vyplnili. 

Dotazník vyplnilo 44 respondentů, tj. 51,2 % 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 18 19 5 2 0 

Srozumitelnost 15 24 3 2 0 

Dostatečnost 20 15 6 3 0 

 

Průměrné hodnocení – přehlednost Národního registru rodiček – 1,80 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost Národního registru rodiček – 1,82 

Průměrné hodnocení – dostatečnost Národního registru rodiček – 1,82 

 

Přehlednost, srozumitelnost i dostatečnost je respondenty šetření hodnocena stejně. Oproti 

hodnocení na začátku roku 2018 došlo k pozitivnímu posunu u hodnocení dostatečnosti  

a přehlednosti (z průměrného hodnocení 2,00 na 1,82 u dostatečnosti, z 1,89 na 1,80 u přehlednosti), 

u kritéria srozumitelnost je hodnocení  nepatrně horší (z 1,79 na 1,82).Nejčastěji udělované známky 

ve všech kritériích jsou 1 a 2. 

 

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

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

http://reporting.uzis.cz/
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prosím, co na tomto registru považujete za nepřehledné a jak by bylo možné přehlednost tohoto 

registru zlepšit. 

Odpověď Počet 
odpovědí 

Není možnost nahlížet do registru pod IČem, ale jen přes odd. (nutno překlikávat) 1 

Pouze nahráváme dávky, registr k ničemu nepotřebujeme. 1 

Jediná drobnost mimo základní funkcionalitu - chtělo by to rozumněji zobrazovat 
předefinované sestavy (publikační/absolutní/ apod.) ... ideálně v tabulkové podobě. Dnes 
je přehled (jakýsi řádkový) dost zmatený, nejsou vidět části názvů apod. 

1 

Horší orientace v souslednosti polí a hledání případného chybějícího údaje. Zjednodušení 
by pomohlo. Potřebujeme všechna data? 

1 

jeví se mi příliš mnoho kolonek, které až zas tak nejsou podstatné 1 

Pro lepší přehlednost odesílaných dávek do NRROD, avšak i do ostatních registrů NRRZ, 
by bylo dobré v CUD - Seznam dávek přidat do přehledu vedle sloupců ID, Typ vstupu, 
Stav  ..... také sloupec přímo s uvedením názvu daného registru, který se nyní musí 
filtrovat pod kolonkou "Cílový registr". Sloupec by se mohl jmenovat např. Registr a byla 
by v něm u každé odeslané dávky uvedena zkratka registru (NRROD, NRPOT atd.), do 
kterého byla dávka odeslána. 

1 

 

Někteří respondenti (7) považují Národní registr rodiček za méně přehledný. K přehlednosti uvádějí 

např. tyto výhrady: není možné nahlížet do registru pod IČ, ale jen přes odd. (nutno překlikávat); 

horší orientace v souslednosti polí a hledání případného chybějícího údaje; nepřehlednost 

předdefinovaných sestav; zlepšit přehlednost odesílaných dávek do NRROD i do ostatních registrů – 

např. přidáním sloupce přímo s uvedením názvu daného registru, který se nyní musí filtrovat pod 

kolonkou "Cílový registr". 

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 

Nedostatečné školení 1 

Pouze nahráváme dávky, registr k ničemu nepotřebujeme. 1 

V registru novorozenců informace o léčbě a dále vybraných nemocí a komplikací změna 
názvu poslední možnosti na jiná, jiné. 

1 
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Některé údaje je asi těžké jednoznačně definovat a zařadit do předdefinovaných položek. 1 

 

Srozumitelnost Národního registru rodiček byla hodnocena respondenty poměrně dobře (průměrná 

známka 1,82). Příklad dílčího komentáře respondenta, který není zcela spojen: některé údaje je asi 

těžké jednoznačně definovat a zařadit do předdefinovaných položek. 

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 

Složitost porodů mimo ZZ, nutnost vyplňování default hodnot u neukázněných rodiček 1 

Pouze nahráváme dávky, což se ne vždy daří. Při problému není na koho se obrátit. 
Komunikace pouze přes web je neosobní, není s kým problém konzultovat. 

1 

U některých povinných položek nemožnost vykázat z důvodu chybějící informace nebo se 
informace nestačí zjistit (např. u rodičky začátek prenatální péče, u novorozence při 
překladu na vyšší pracoviště obvod hlavy). 

1 

1) Jestliže chci po skončení kontroly stáhnout výsledek, dostanu jen XML se základní 
informací přijato/nepřijato. Ale stáhnout celý chybový LOG s popisem chyb  (který 
potřebuji dát případně lékařů k opravě) lze získat pouze přes CRTL-A/CTRL-C a 
nakopírovat někam ven. Přitom tento soubor by měl být základní zpětnou informací pro 
NISy k potvrzení správnosti dávky. 

2) nemožnost zpětné kontroly všech správně odeslaných záznamů za danou dávku 
(dostupnost plného LOGu) ... ukazují se vždy jen chybné záznamy 

3) nedostupnost exportu vlastních dat za určité období kvůli kontrole 

4) nešťastné přidělování přístupových práv na jednotlivá oddělení, nikoliv na celé 
pracoviště (občas pak nevidím ani vlastní jednotlivé záznamy) 

5) v HelpDesku se neukazují zpětné reakce/odpovědi ani stav řešení 

6) Pokud se najde nějaká chybka, která se právě opravuje na úrovni "opravy programu", 
nikde se o tom uživatel nedozví. Nějaké systémové info o probíhajících opravách by 
minimálně pro znalejší uživatel bylo dost přínosné. 

1 

Chybí nám u vyplňování  "CTG za porodu" - možnost NEPROVEDEN  

Není kam napsat Anestezii (spinální apod.) při spont. porodu (je tam pouze kolonka při 
císařském řezu). 

"Stav plodu při propuštění matky": nejsme perinatologické centrum a v případě převozu 
novorozence na vyšší pracoviště z dův. jeho zdrav. stavu a v případě, že tu matka zůstává 

1 



 

 
 

41 
 

Odpověď Počet 
odpovědí 

(př. po sekčním porodu ) déle, tak pak v době jejího propuštění nám stav novorozence již 
není znám. Píšeme suspektní, protože možnost nevím nebo něco podobného tam není. 

Spíše jde o nadbytečnost. 1 

Především by bylo dobré umožnit zadávání RČ rodiček, především u cizinek také v jiných 
formátech RČ (např. možnost zadat č. pojištěnce) než je uvedení RR_MM_DD_9999 u 
cizinek bez přiděleného rodného čísla nebo cizinek s trvalým pobytem, avšak s 
pojišťovacím rodným číslem, kdy se vrací po odeslání dávky často chyba kód 005 - 
RodneCislo - obsahuje nesprávný identifikátor dne 5. a 6. pozice rodného čísla musí být v 
intervalu 01 až 31, stále se v tom dělají chyby při vyplňování kolonky s RČ rodiček. 

1 

 

V Národním registru rodiček chybí respondentům např. u některých povinných položek nemožnost 

vykázat z důvodu chybějící informace nebo se informace nestačí zjistit (např. u rodičky začátek 

prenatální péče, u novorozence při překladu na vyšší pracoviště obvod hlavy); nemožnost zpětné 

kontroly všech správně odeslaných záznamů za danou dávku; nedostupnost exportu vlastních dat za 

určité období kvůli kontrole; v HelpDesku se neukazují zpětné reakce/odpovědi ani stav řešení; chybí 

u vyplňování "CTG za porodu" - možnost NEPROVEDEN; není kam napsat Anestezii (spinální apod.) při 

spont. porodu (je tam pouze kolonka při císařském řezu). 

Pro zlepšení dostatečnosti registru navrhují respondenti např.: bylo by dobré umožnit zadávání RČ 

rodiček, především u cizinek také v jiných formátech RČ; nějaké systémové info o probíhajících 

opravách (na úrovni „opravy programu“) by minimálně pro znalejší uživatele bylo dost přínosné. 

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 34 % 

B Dobře 26 59 % 

C Ne zcela dobře 3 7 % 

 

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

34 % (15) respondentů a jako dobrou více než polovina (59%, 26) respondentů. Spokojeno se 

spoluprací není 7 % (3) respondentů.  

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

Odpověď Počet 
odpovědí 
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Odpověď Počet 
odpovědí 

Sjednocení webových portálů. 1 

Rozšíření kapacit pro výklad metodiky a personálního obsazení regionálních metodiků 1 

Není s kým konzultovat problémy. Chybí lidský faktor. 1 

Spolupráce je výborná, při problémech velmi rychlá pomoc, celková spokojenost. 1 

nemám připomínek 1 

S tímto registrem nemáme žádné problémy. 1 

Jsme spokojeni se stávajícím stavem. 1 

Více vycházet z praxe při tvorbě metodiky sběru dat a požadavků. 1 

Komunikace 1 

Zrychlit test-server, který je několikrát pomalejší než produkční (přitom jím nejspíše 
prochází mnohem méně dat než ostrým registrem). Jinak nic. 

1 

Spolupráce je dobrá, návrhy na zlepšení nemáme. 1 

Připomínky jsem již popsala výše, jinak asi bez problémů. 1 

t.č. nic podstatného 1 

Nemám žádné výhrady. Pokud mám nějaký problém, vždy vyřídím bez problémů 
metodickým pracovníkem za náš kraj. 

2 

práce přes náš informační nemocniční systém je hrozná, některé údaje co požadujete mi 
příjdou zbytečné a popravdě ten registr nijak nepoužívám, takže ho ani neotevírám a 
tudíž se v něm nijak neorientuji 

1 

Problémem jsou někdy přísná pravidla znemožňující odeslání údajů a trvá pak v běžném 
provozu dlouho najít "kličku", která nám odeslání nakonec umožní. Také je nepříjemné 
při vkládání dat například dodatečně přímo do registru, že když opomeneme vyplnění 
některé z položek, které se původně netváří jako povinné, musíme vyplňovat velkou část 
formuláře znova. Třeba děláme nějakou chybu, ale rozhodně není postup intuitivní a 
jednoduchý. 

1 

Bez připomínek. Nemám připomínky 4 

Myslím, že spolupráce je vyhovující. 1 

Nic mne nenapadá. Konkrétní věc nás nenapadá. Nyní nemáme žádné návrhy na zlepšení. 5 

rychlost zpracování a dostupnost statistických dat 1 

Se spoluprací jsme spokojeni, vše bylo vyřízeno pozitivně. 1 
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Odpověď Počet 
odpovědí 

Nevím. Asi nic 4 

S ÚZIS se spolupracuje velmi dobře, metodik vždy ochotně pomůže, kamkoli se obrátím o 
radu, setkávám se vždy s výborným přístupem. 

1 

Možnost zasílat na portál data i do dalších registrů, např. Národní registr pitev a 
toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. 

1 

odbourat veškerou administrativu pro zdravotnické pracovníky 1 

Naše spolupráce je minimální. V podstatě pouze zadáváme potřebné údaje. 1 

Zjednodušit nastavení datové struktury se zohledněním nuancí ve struktuře povinných 
položek pro vyplnění u vytvoření dávky k odeslání. 

Pravidelné zasílání (např. kvartální) přehledu o odeslaných počtech rodiček, ale i 
ostatních počtech novorozenců, vrozených vad, potratů, asistované reprodukce, a to 
každému zdravotnickému zařízení. 

1 

Nemám nic k zlepšení spolupracuje se nám dobře. 1 

Vše funguje. 1 

Nemám výhrad. 1 

Se současnou spoluprací jsme spokojeni. 1 

Jednodušší roční statistiky. Ad hoc reakci na chyby v odeslaných xml dávkách. 1 

 

Většina respondentů je se spoluprací spokojena a nemá k ní žádné výhrady, připomínky (viz 

informace uvedené v tabulce) 

Ve spolupráci s ÚZIS  by bylo podle některých respondentů vhodné zlepšit  - např. rozšíření kapacit 

pro výklad metodiky a personálního obsazení regionálních metodiků.  

Další náměty respondentů: 

Problémem jsou někdy přísná pravidla znemožňující odeslání údajů a trvá pak v běžném provozu 

dlouho najít "kličku", která nám odeslání nakonec umožní. Také je nepříjemné při vkládání dat 

například dodatečně přímo do registru, že když opomeneme vyplnění některé z položek, které se 

původně netváří jako povinné, musíme vyplňovat velkou část formuláře znova. Třeba děláme nějakou 

chybu, ale rozhodně není postup intuitivní a jednoduchý. 

Zjednodušit nastavení datové struktury se zohledněním nuancí ve struktuře povinných položek pro 

vyplnění u vytvoření dávky k odeslání. 
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Pravidelné zasílání (např. kvartální) přehledu o odeslaných počtech rodiček, ale i ostatních počtech 

novorozenců, vrozených vad, potratů, asistované reprodukce, a to každému zdravotnickému zařízení. 

Jednodušší roční statistiky. Ad hoc reakci na chyby v odeslaných xml. dávkách. 

5.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření: Národní registr poskytovatelů 
zdravotních služeb (kraje) 

Osloveno bylo 14 zástupců krajů dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové šetření probíhalo 

elektronicky ve dnech 28. 11. 2018 – 14. 12. 2018. Během této doby byla účastníkům zaslána 

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

Dotazník vyplnilo 16 respondentů, tj. 114 % oslovených. 

Otázka č. 1 identifikovala subjekt, který dotazník vyplnil. V několika případech respondent přesně 

nespecifikoval konkrétní kraj (např. uvedeno jen krajský úřad 4x, kraj, úřad…). Dotazník byl v 

některých případech za konkrétní krajský úřad vyplněn vícekrát. 

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 0 10 5 1 0 

Srozumitelnost 4 9 3 0 0 

Dostatečnost 3 7 4 2 0 

 

Průměrné hodnocení – přehlednost Národního registru hrazených zdravotních služeb z pohledu 

zástupců krajů – 2,44 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost Národního registru hrazených zdravotních služeb z pohledu 

zástupců krajů – 1,94 

Průměrné hodnocení – dostatečnost Národního registru hrazených zdravotních služeb z pohledu 

zástupců krajů – 2,31 

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

srozumitelnost, nejhůře jeho přehlednost. Celkově je však hodnocení nižší oproti ostatním 

hodnoceným registrům. Respondenti nejčastěji uváděli průměrnou známu 2. 

Přehlednost NRPZS – zlepšení hodnocení oproti minulému šetření (2,66 – 2,44) 

Srozumitelnost NRPSZ - zlepšení hodnocení oproti minulému šetření (2,3 – 1,94) 

Dostatečnost NRPZS – výraznější zlepšení hodnocení oproti minulému šetření (3,0 – 2,31) 
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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 

velké množství karet, musí se dávat pozor, kde právě stojíme, a z toho vyplývá i dlouhá 
doba než se něco zapíše 

1 

Nevyhovuje víceobrazovkový režim, nelze schválit jedním "klikem" - uživatelsky složité, 
položkové schvalování je uživatelsky nepřívětivé. 

1 

Větší přehlednost NRPZS by byla ve chvíli, kdy by se zjednodušila provázanost mezi 
jednotlivými položkami (daty). Např. bylo by možné proklikem na část textu aktualizovat 
údaj. Přehlednosti při zadávání by pomohlo také, pokud by jednotlivé kroky na sebe 
navazovaly tak, aby se na některé zadání údaje nezapomnělo. Dále pak lepší grafické 
provedené aplikace a u údajů čerpaných z ROS, ROB např. příznak fajfky, že údaje jsou 
ztotožněné a aktuální. 

1 

V oblasti poskytovatele nepřehledné, jeden poskytovatel několik adres a v přehledu 
vypadá jako x-tý poskytovatel. Pokud se jedná o jeden subjekt, měl by být jeden a pod 
ním všechna místa poskytování. 

1 

Grafické znázornění údajů o jednotlivých poskytovatelích nejsou k dispozici na jedné 
obrazovce - složité proklikávání 

1 

Žádná odpověď 1 

 

Co se týká přehlednosti, tak v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

respondentům např. nevyhovuje víceobrazovkový režim, nelze schválit jedním "klikem" - uživatelsky 

složité, položkové schvalování je uživatelsky nepřívětivé; grafické znázornění údajů o jednotlivých 

poskytovatelích nejsou k dispozici na jedné obrazovce - složité proklikávání; velké množství karet, 

musí se dávat pozor, kde právě stojí, a z toho vyplývá i dlouhá doba než se něco zapíše. 

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 

Větší přehlednost NRPZS by byla ve chvíli, kdyby se zjednodušila provázanost mezi 
jednotlivými položkami (daty). Např. bylo by možné proklikem na část textu aktualizovat 
údaj. Přehlednosti při zadávání by pomohlo také, pokud by jednotlivé kroky na sebe 
navazovaly tak, aby se na některé zadání údaje nezapomnělo. Dále pak lepší grafické 
provedené aplikace a u údajů čerpaných z ROS,ROB např. příznak fajfky, že údaje jsou 
ztotožněné a aktuální. 

1 

Termíny užívané v NRPZS nekorespondují se zákonem o zdravotních službách (místo 
podnikání, upřesnění forem, zdravotní péče dle zákona, nikoli dle číselníku ÚZIS). 

1 

Žádná odpověď 1 

  

K větší srozumitelnosti Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) by dle 

respondentů přispělo např. kdyby se zjednodušila provázanost mezi jednotlivými položkami (daty). 
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Např. bylo by možné proklikem na část textu aktualizovat údaj. Přehlednosti při zadávání by pomohlo 

také, pokud by jednotlivé kroky na sebe navazovaly tak, aby se na některé zadání údaje 

nezapomnělo. Dále pak lepší grafické provedené aplikace a u údajů čerpaných z ROS, ROB např. 

příznak fajfky, že údaje jsou ztotožněné a aktuální.  Jeden z respondentů uvádí, že termíny užívané v 

NRPZS nekorespondují se zákonem o zdravotních službách (místo podnikání, upřesnění forem 

zdravotní péče dle zákona, nikoli dle číselníku ÚZIS). 

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 možnost využití šablon pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě registru bylo toto 
přislíbeno), ušetřilo by to čas,  
složitost získání jakýchkoliv přehledů (statistik) z registru 

1 

I přes "novelizaci" chybí možnost s daty individuálně pracovat, vytěžit je a přizpůsobit pro 
vlastní potřeby (analýzy) v rozsahu tak, jak to umožňovaly T-Mapy 

1 

NRPZS bychom rádi využívali jako primární registr PZS v kraji. Údaje o PZS bychom rádi 
viděli ve formátu: aktuální text, historické měněné údaje, jednotlivá rozhodnutí ve 
formátu PDF, příznaky při neaktuálním údaji a informaci, který by přišel editorovi do 
mailu, a to při změně údajů v ROS,ROB (poté bychom PZS vyzvali, event. sankcionovali) a 
dále provázanost mezi SÚKL, hygienickými stanicemi či profesními organizacemi aj. 
dotčenými orgány, které mají součinnost při vydávání oprávnění. 

1 

První stránka přehledu by měla být rozšířena o č. telefonu, popř. o e-mail, webové 
stránky. Při hledání poskytovatele by to usnadnilo práci 

1 

Chybí zobrazení údajů ÚZIS na kartě poskytovatele (propojení poskytovatele zdravotních 
služeb - zdravotnického zařízení, např. smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ukončení 
činnosti - automatické zneplatňování k určitému datu i směrem do budoucnosti). V 
případě znovuzaložení fyzické nebo právnické osoby (byla již dříve zrušena/zneplatněna) 
se přepisují údaje (při přenosu údajů z T-map do NRPZS) 

1 

Bez odpovědi 1 

   

V registru NRPZS chybí respondentům např. možnost využití šablon pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě 

registru bylo toto přislíbeno); chybí možnost s daty individuálně pracovat, vytěžit je a přizpůsobit pro 

vlastní potřeby (analýzy) v rozsahu tak, jak to umožňovaly T-Mapy; chybí zobrazení údajů ÚZIS na 

kartě poskytovatele (propojení poskytovatele zdravotních služeb - zdravotnického zařízení, např. 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ukončení činnosti - automatické zneplatňování k určitému datu 

i směrem do budoucnosti). 

Pro zlepšení dostatečnosti registru NRPZS navrhují respondenti např.: první stránka přehledu by měla 

být rozšířena o č. telefonu, popř. o e-mail, webové stránky; údaje o PZS by rádi viděli ve formátu: 

aktuální text, historické měněné údaje, jednotlivá rozhodnutí ve formátu PDF, příznaky při 

neaktuálním údaji a informaci, který by přišel editorovi do mailu, a to při změně údajů v ROS, ROB 

(poté by PZS vyzvali, event. sankcionovali) a dále provázanost mezi SÚKL, hygienickými stanicemi či 

profesními organizacemi aj. dotčenými orgány, které mají součinnost při vydávání oprávnění. 
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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 10 62,5 % 

B Ne 6 37,5 % 

  

62,5 % (10) respondentů uvádí, že NRPZS splnil jejich očekávání a naplnění jejich potřeb, 37,5 % (6) 

respondentů uvádí, že jejich očekávání naplněna nebyla. Oproti minulému šetření se výrazně zvýšil 

podíl respondentů (z 10 % na 62,5 %), u kterých bylo očekávání naplněno. 

6a. Uveďte prosím důvody své odpovědi (v případě předchozí odpovědi ANO) 

Odpověď Počet odpovědí 

Obsahuje zákonem dané položky. 1 

V tvorbě potřebných seznamů a přehledů z aktuálních údajů dle různě 
volitelných kritérií (např. počet poskytovatelů ZS v daném oboru a lokalitě, 
ověření u kolika poskytovatelů je lékař odborným zástupcem ....) 

1 

dostupnost informací z jiných KÚ 1 

Ve verzi pro KÚ jako editora poskytuje přehled poskytovatelů v celé ČR, lze 
ověřit u odborného zástupce, u kolika poskytovatelů figuruje. Ve veřejné části 
je velmi nepřehledný a často matoucí. 

1 

Propojení s dalšími registry (ROB, ROS), dostupnost informací o působení 
poskytovatele i v jiných krajích. 

1 

ano částečně viz výše 1 

V čerpání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb. 1 

jsou zde veškerá dat, s kterými se dále může pracovat v rámci exportů 1 

Bez odpovědi 2 

 

Většina respondentů šetření (62,5 % 10) uvedla, že Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

splnil jejich očekávání a naplňuje jejich potřeby. Uvedené spatřují např. v tom, že NRPZS obsahuje 

zákonem dané položky, v dostupnosti informací o působené poskytovatele i v jiných krajích, v 

možnosti čerpání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, v tvorbě potřebných seznamů a 

přehledů z aktuálních údajů dle různě volitelných kritérií. 

6b. Uveďte prosím důvody své odpovědi (v případě předchozí odpovědi NE) 

Odpověď Počet 
odpovědí 

Aplikace obsahuje příliš mnoho "prokliků", než se uloží evidovaná data, není vyřešeno 
zplatňování/zneplatňování "do budoucna" (poskytovatel hodlá zahájit/ukončit služby 
např. až za půl roku, ale rozhodnutí je vydáno již nyní a je pravomocné a změna údajů o 
poskytovateli je tedy evidována nyní, což NRPZS nezohledňuje (neumí poskytovatele 
zplatnit/zneplatnit v editorském prostředí k požadovanému datu do budoucna, neustále 
se potýkáme z následnou kontrolou, chybí funkce "načíst" jednatele statutárního orgánu 
z ROB, jsme-li nuceni jej evidovat mechanicky (ne tedy načtením údajů z ROS), 
dlouhodobě nefunguje při načtení právnických osob z ROS správný zápis u statutárního 
orgánu (musíme špatně uložená data smazat a znovu evidovat "ručně") 

1 
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Odpověď Počet 
odpovědí 

Chybí možnost využití šablon pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě registru bylo toto 
přislíbeno), ušetřilo by to čas, složitost získání jakýchkoliv přehledů (statistik) z registru 

1 

Očekávali jsme, že Národní registr komplexně nahradí funkcionality T-Map, jejich 
databázi a práci s ní. To se doposud nestalo. 

1 

Podle prvotních informací měl též sloužit pro správní orgán při správním řízení, to 
znamená z dat zadaných do systému vygenerovat správní rozhodnutí, což se tak neděje 

1 

NRPZS bychom rádi využívali jako primární registr PZS v kraji. Dále viz dostatečnost 1 

Nepřehledné, do dnešního dne se stále opravují data přenesená migrací dat v r. 2014 
(stále se opakují případy totožné), časová prodleva při zápisu do neveřejné části, 
problémy poskytovatelů zdravotních služeb se zápisem do veřejné části (nastává pro ně 
problém v souvislosti s jeho uveřejněním ve veřejné části registru, kdy je poskytovateli 
odmítnuto např. zásobování léčivy, uzavření bankovního účtu, úvěru, leasingu, pojistné 
smlouvy). Při přidělování IČO postrádáme funkci upozornění na již dříve přidělené IČO v 
rámci jiné činnosti (poskytovatelé sami nevědí, zda již mají přidělené IČO). 

1 

  

Respondenti, u kterých očekávání naplněna nebyla (37,5 %, 6) uvádějí výhrady např.:  NRPZS 

komplexně nenahradil funkcionality T-Map, jejich databázi a práci s ní; chybí možnost využití šablon 

pro tvorbu rozhodnutí (při tvorbě registru bylo toto přislíbeno); složitost získání jakýchkoliv přehledů 

(statistik) z registru; aplikace obsahuje příliš mnoho "prokliků", než se uloží evidovaná data; není 

vyřešeno zplatňování/zneplatňování "do budoucna"; nepřehledné, do dnešního dne se stále opravují 

data přenesená migrací dat v r. 2014; časová prodleva při zápisu do neveřejné části, problémy 

poskytovatelů zdravotních služeb se zápisem do veřejné části. 

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

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Ano 5 31,2 % 

B Ne 11 68,8 % 

 

31,2 % (5) respondentů je seznámeno s krajským reportingem vytvořeným pro kraj Vysočina a město 

Brno, 68,8 % (11) respondentů uvedený reporting nezná. 

 

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

vazbě na odpověď ANO u otázky 7.). 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Ano 2 40 % 

B Ne 3 60 % 

  

Dvě pětiny respondentů uvádějí, že reporting naplnil jejich očekávání.  Pro 60% (3) dotazovaných 

uvádí, že tento reporting nesplňuje jejich očekávání.  

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

Vašim potřebám a očekáváním. (ve vazbě na odpověď NE u otázky 7a). 
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Odpověď Počet 
odpovědí 

Jenom částečně po obsahové stránce, jinak viz komentář k dostatečnosti. Potřebné je i 
mezikrajské srovnání ukazatelů. 

1 

Vzhledem k tomu, že prozatím pracujeme i v ENZZ, nemáme reportingy ještě plně 
vyzkoušené. Prozatím nám s případnými reporty pomáhal ÚZIS, který nám dal data vždy k 
naší spokojenosti. Vše se ukáže, až naplno přejdeme pouze na národní registr. 

1 

ano i ne stále se plní daty a vždy je potřeba něco jiného co ještě třeba není k dispozici, 
chce to čas. 

1 

 

 

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

služeb zdravotnictví? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Často 4 25 % 

B Méně často 10 62,5 % 

C Prakticky nikdy 2 12,5 % 

 

Čtvrtina respondentů (4) uvedla, že jejich organizace využívá data z registrů velmi často, 62,5 % (10 

méně často. 2 (12,5 %) respondenti naopak uvedli, že data nevyužívají prakticky nikdy. Dotazovaní 

přidali komentář k dané otázce. 

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

Odpověď Počet 
odpovědí 

Možnost sestav na sledování věku lékařů. Příklad - Zubní lékařství - Kladno - 55-60, 60-65, 
65+ 

1 

viz odpověď u otázky č. 5 
Uvítali bychom školení - seminář pro vytěžování dat z registru. Možná že umí více než si 
myslíme, či umíme... 

1 

Rozšířit výběrové podmínky, export výběru, práce s databázi... 1 

? Data jsou využívána dle aktuální potřeby tvorby statistik, ověřování údajů apod. 1 

používáme ke generování dat systém T-map, kde se lépe orientuje 1 

Vyhodnocování služeb se děje na základě požadavků vedení. 1 

Důležitá jsou pro krajské úřady i data týkající se věku poskytovatelů zdravotních služeb, 
vč. jejich zaměstnanců (lékařů), která nejsou v NZPZS, ale ani v Národním registru 
zdravotnických pracovníků krajským úřadům dostupná. Krajské úřady si musí data 
"vyzobávat" ze spisů nebo v případě zaměstnanců obvolávat poskytovatele ZS, protože v 
seznamu zdravotnických pracovníků, které poskytovatel předkládá krajským úřadům, 
nejsou uvedená r. č. nebo data narození je pro krajské úřady složité sledovat věkovou 
skladbu lékařů jednotlivých odborností v regionu. 

1 

Provázanost s daty ZP a dále pak jednodušší způsob vyhledávání PZS dle jednotlivých 
kritérií. 

1 

Vzhledem k tomu, že prozatím pracujeme i v ENZZ, nemáme reportingy ještě plně 
vyzkoušené. Prozatím nám s případnými reporty pomáhal ÚZIS, který nám dadal data 
vždy k naší spokojenosti. Vše se ukáže, až naplno přejdeme pouze na národní registr. 

1 
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Data využíváme dle naší potřebnosti a nepředpokládáme, že by případné změny vedly k 
častějšímu využívání. 

1 

Pro naše potřeby jsou daleko přehlednější a aktuálnější výstupy z programu ENZZ - T-
mapy. 

1 

 

Pro větší využívání zpřístupněných dat v registru by respondenti uvítali např. možnost sestav na 

sledování věku lékařů; rozšířit výběrové podmínky, export výběru, práce s databází; školení - seminář 

pro vytěžování dat z registru. 

 

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  2 10 2 1 1 

 

Průměrné hodnocení – míra využitelnosti změn a úprav v registru – 2,3 
Oproti minulému hodnocení došlo dle respondentů ke zlepšení (z průměrné známky 2,6 na 2,3). 
 
9a. Vysvětlete prosím, co by se muselo změnit, aby došlo ke zvýšení využitelnosti těchto změn. 

Odpověď Počet 
odpovědí 

Nevím o jaké změny a úpravy se má jednat? 1 

Jak bylo uvedeno výše. To je zcela využitelné v rámci správního řízení, tj. generování 
rozhodnutí a přehledné úložiště rozhodnutí. 
Zjednodušené zadávání údajů a spolupráce ROS 

1 

Změn od spuštění NRPZS nebylo příliš provedeno. Jedná se o především zásadní změny, 
např. provázanost dat s ROS, ROB. Dodnes nelze aktualizovat údaje o statutárním orgánu 
pouze přes ikonu aktualizovat, nedoplní se datum narození a trvalé bydliště jednatele. 

1 

Zásadní změny a úpravy jsme nezaznamenali. 1 

 

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  4 8 2 1 1 

 
Průměrné hodnocení –  kvalita změn a úprav v registru – 2,19 
Oproti minulému hodnocení došlo dle respondentů ke zlepšení (z průměrné známky 2,7 na 2,19). 
 

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

a produktů. 

Odpověď Počet 
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odpovědí 

Nevím o jaké změny a úpravy se má jednat? 1 

Bylo by vhodné přihlížet více na jednotlivé připomínky editorů 1 

Do NRPZS údaje pouze odesíláme přes program ENZZ - T-mapy, využíváme pouze 
generování IČO, zneplatňování, doplňujeme místo podnikání a v případě přerušení 
činnosti údaje o době. 

1 

 

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

participujete. 

Odpověď Počet 
odpovědí 

elektronickou cestou, osobně, telefonicky 1 

V rámci Rady NRPZS. 1 

Pouze při jednání Rady, která se však koná 1 - 2x do roka. Jinak ne. 1 

Prostřednictvím Rady. 1 

Komunikace s příslušnými pracovníky (např. telefonické nebo e-mailové řešení 
problémů), účast na "konzultačních" schůzkách (pokud ÚZIS zorganizuje). 

1 

Nejsme oslovováni pro návrh případných změn, a pokud ano, tak se o těchto změnách 
dozvídáme až po, na eventuálních poradách, kde se účastní ÚZIS. 
Pokud máme problém s NRPZS, tak jej aktuálně řešíme s Ing. Oznerem, se kterým je 
výborná spolupráce. 

1 

Nejčastěji komunikujeme s p. Oznerem telefonicky o akutním řešení problému. Schůzky 
pracovní skupiny se konají málo a navíc projednávané změny v NRPZS se dosud 
neobjevily, ač byly projednávány před více jak rokem. 

1 

Zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje pracují v Národní radě NRPZS a tedy 
připomínkovali jednotlivé změny či je dokonce navrhovali. 

1 

Jsme členy pracovní skupiny vytvořené při Radě NRPZS, takže naše případné připomínky 
či doplnění byly vždy konzultovány a brány na vědomí. Spolupráce probíhá velmi dobře k 
naší, a doufáme i oboustranné, spokojenosti. 

1 

Dobře. 1 

spolupracujeme dle potřeb a požadavku 1 

Emailem. 1 

Aktivní a operativní spolupráce (Ing. Ozner a Vlaďka Tvrdá) 1 

pravidelná komunikace se členy pracovní skupiny 1 

 

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

probíhá emailem, osobně (konzultační schůzky), telefonicky. Respondenti si pochvalují aktivní a 

operativní spolupráci zejména s Ing. Oznerem. 

 

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 8 3 1 1 
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Průměrné hodnocení – míra spokojenosti se způsobem spolupráce s ÚZIS při vytváření nových 
funkcionalit a aplikací – 2,31. Jedná se o zhoršení průměrné známky oproti minulému hodnocení (z 
1,9 na 2,31). 
 
Stávající způsob spolupráce při vytváření nových funkcionalit a aplikací je respondenty hodnocen 

celkem pozitivně, což je dokumentováno i v otázce 11, 13. 

13. Pokud máte podněty ke spolupráci s ÚZIS, uveďte je prosím zde. 

Odpověď Počet 
odpovědí 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme si registr již "ohmatali" a objevily se nové dotazy k 
zadávání některých forem péče a také bychom rádi poznali veškeré souvztažnosti, uvítali 
bychom podrobnější seminář, na kterém bychom zase o něco více porozuměli dalším 
funkcionalitám, propojení, možnostem vytěžování a vůbec celkově i třeba ke 
zjednodušení práce při zadávání údajů. Vzájemně bychom se informovali o problémech 
a sjednotili praxi při zadávání údajů (ta nyní není zcela jednotná a kraje zadávají některá 
data odlišně, což může vést ke statistickým chybám). 

1 

Více informací o chystaných změnách a zjednodušení funkcionalit 1 

Bylo by dobré posadit pracovníka ÚZIS vedle pracovníka KÚ, který mu předvede práci v 
praxi a předvede zcela konkrétní nedostatky nebo úpravy pro usnadnění práce s NRPZS. 

1 

Uvítali bychom proškolení alespoň 2x do roka, kde by si mohli školenci "osahat" 
jednotlivé funkcionality a lépe pracovat s reportingy. 

1 

V danou chvíli nemáme žádné připomínky. 1 

Spolupráce probíhá dle časových možností úřadu a ÚZIS, aktuální problémy jsou řešeny 
neprodleně a operativně, ostatní průběžně. 

1 

 

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

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

Podněty ke spolupráci s ÚZIS: 

 Uvítali by proškolení alespoň 2x do roka, kde by si mohli školenci "osahat" jednotlivé 

funkcionality a lépe pracovat s reportingy. 

 Více informací o chystaných změnách a zjednodušení funkcionalit. 

 Rádi by poznali veškeré souvztažnosti, uvítali by podrobnější seminář, na kterém by zase o 

něco více porozuměli dalším funkcionalitám, propojení, možnostem vytěžování a vůbec 

celkově i třeba ke zjednodušení práce při zadávání údajů. Vzájemně by se informovali o 

problémech a sjednotili praxi při zadávání údajů (ta nyní není zcela jednotná a kraje zadávají 

některá data odlišně, což může vést ke statistickým chybám). 

5.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření: Národní registr hrazených 
zdravotních služeb 

Osloveni byli zadavatelem 4 zástupci managementu MZ. Dotazníkové šetření probíhalo elektronicky 

ve dnech 6. 12. – 14. 12. 2018. Dotazník vyplnili 3 respondenti, tj. 75 % oslovených. 
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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 3 100 % 

B ČÁSTEČNĚ 0 0 

C NE 0 0 

 

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

Odpovědi respondentů:  

„Aktuální informace o hrazených zdravotních službách pro potřeby MZ.“ 

„Nemusíme již o data žádat pojišťovny, ale všechny potřebné údaje jsou na ÚZIS.“ 

„V případě správné definice datové potřeby je tato potřeba z NRHZS naplněna a to včetně 

možné provazby na potřebné proměnné z ostatních registrů.“ 

 

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

služeb zdravotnictví? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Často 3 100 % 

B Méně často 0 0 

C Vůbec 0 0 

 

Management MZ využívá data zpřístupněná v registrech často.  

 

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

- 

 

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 1 2 0 0 0 

 

Průměrné hodnocení – míra využitelnosti výstupů a produktů – 1,67 

 

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 3 100 % 

B Dobře 0 0 

C Ne zcela dobře 0 0 

 

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

         „Nic“ 

 

Jeden z respondentů uvedl v rámci odpovědi na tuto otázku několik návrhů na lepší využitelnost 

NRHZS: 

Několik poznámek/návrhů na lepší využitelnost: 

1) Vzhledem k aktuálnímu stádiu vývoje NRHZS je export dat stále s chybami, trvá dlouhou dobu 

a nadměrně zatěžuje pracovníky ÚZIS - což svědčí a zatím malé úrovni automatizace exportů. 

2) Přístupnost dat - z hlediska uživatelského přístupu k datům pro pravidelné uživatele je ad-hoc 

reporting a dodávání csv souborů nepraktické a neefektivní. Lepší se jeví zpřístupnění serveru s 

předpřipravenými reporty ve formě Business Intelligence s proklikávacím uživatelským rozhraním 

a možností tvorby dotazů (query) na takto předpřipravená data (a to samozřejmě bez možnosti 

jakkoliv přistupovat k primárním datům). 

3) Granularita dat - v případě úhradových dat by mohla v registru být do registru sbírána data ve 

vyšší granularitě - tj. v podrobnějším rozpadu na jednotlivé subsegmenty. Dále u poskytovatelů 

akutní lůžkové péče by mohl být rozpad úhrad vyšší v závislosti na typu péče. 

 

5.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření: Aplikace pro správu výkonu  
a klasifikačních procedur 

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

elektronicky ve dnech 28. 11. 2018 – 14. 12. 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 0 0 0 1 

 

Průměrné hodnocení – Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur - 3,00* 
 

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 1 0 0 0 1 

dostatečnost 0 1 0 0 1 
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Průměrné hodnocení – srozumitelnost správy výkonů a klasifikačních procedur – 3,00* 

Průměrné hodnocení – dostatečnost správy výkonů a klasifikačních procedur – 3,50* 

 

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. 

 

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

spatřujete. 

-  

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 

 

Respondentky jsou spokojeny s rozvojem aplikace ze strany  ÚZIS. 

 

Poznámka 

*respondent pravděpodobně zvolil jako nejlepší hodnocení 5 místo 1 – s ohledem na ostatní 

odpovědi, ze kterých vyplývá spokojenost s Aplikací pro správu výkonů a klasifikačních procedur. 

5.5 Vyhodnocení dotazníkového šetření: Národní registr hrazených 
zdravotních služeb (pojišťovny) 

Osloveno bylo 7 účastníků (zdravotní pojišťovny) dle seznamu zaslaného zadavatelem. Dotazníkové 

šetření probíhalo elektronicky ve dnech 28. 11. 2017 – 14. 12. 2018. Během této doby byla 

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

Dotazník vyplnili 3 respondenti, tj. 43 % oslovených. Návratnost dotazníků byla o polovinu horší než 

při předchozím šetření na začátku roku 2018. 

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 
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1 2 3 4 5 

přehlednost 1 1 0 1 0 

srozumitelnost 1 1 0 1 0 

dostatečnost 0 2 0 1 0 

 

Průměrné hodnocení – přehlednost Národního registru hrazených zdravotních služeb – 2,33 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost Národního registru hrazených zdravotních služeb  - 2,33 

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

 

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. 

Konkrétní návrhy na zlepšení přehlednosti NRHZS popsal respondent, který hodnotil přehlednost 

známkou 2. Týkají se předávacího protokolu, přehledu exportů, jmenné konvence v obsahu exportů, 

FTP předání. Návrhy jsou uvedeny v textu níže. 

Respondenti uvedli tyto odpovědi: 

„Neustále se měnící metodika!! Nepřehledná, nepřesná, nesrozumitelná, složitá....“ 

 

„Přestože hodnotím 2, dávám ke zvážení následující: 

A. Portál NRHZS 

Předávací protokol 

1. Možnost opravy PP po uložení do doby předání dat (vlastní zkušenost s problémy vzniklými 

překlepem nebo nechtěným přenastavením kalendářů) 

2. Datum a čas zadávat prostým zápisem, odstranit kalendáře 

3. Pokud je PP jako oprava, možnost zadat, který jiný UWID opravuje 

4. Možnost stornovat export/předávací protokol 

Přehled exportů 

1. Implicitní řazení dle UWID sestupně 

2. Doplnit sloupec datum a čas předání 

3. Možnost třídit přehled podle UWID, data předání, období, příznak oprava 

 

B. Jmenná konvence v obsahu exportů 

Provázanost na UWID jde přes název exportu, název souboru v exportu, obsah souboru ZB. 

Výše uvedené způsobuje vysoké nároky na sestavení exportu v případě, že musí dojít k novému 

předání např. z důvodu chyby v předávacím protokolu. 

Zvážit, jestli by vazba na UWID neměla končit na úrovni jména archivu s exportem. 

  

C. FTP předání 
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Zvážit doplnění služby nad úložištěm, která by provedla kontrolu stavu předání a předávající straně 

statusem oznámila výsledek nebo problém.“ 

 

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

služeb, 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. 

Respondent uvedl: 

,,Neustále se měnící metodika!! Nepřehledná, nepřesná, nesrozumitelná, složitá.....“ 

 

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. 

Respondent uvedl: 

,,Neustále se měnící metodika!! Nepřehledná, nepřesná, nesrozumitelná, složitá.....“ 

 

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 66,67 % 

B Dobře 0 0 

C Ne zcela dobře 1 33,33 % 

 

 66,67 % (2) respondentů hodnotí svou spolupráci s ÚZIS v rámci práce s Národním registrem 

hrazených zdravotních služeb jako výbornou. Jako ne zcela dobrou ji hodnotí 1 respondent (33,33 

%). 

 

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

Shrnutí odpovědí respondentů 

Špatná komunikace, reakce na dotazy a validace zasílaných dat za více než týden. Např. zaslaná 
žádost o přihlašovací údaje se po 2 týdnech urgencí nemohla najít, když se pak našla, tak to trvalo 
další 2 týdny než byla vyřízena... Naprosto nefunkční komunikační matice! 
Prosíme již zafixovat metodiku a začít normálně a včas komunikovat! 

Od začátku projektu chybí systém typu Issue Tracker pro řízené hlášení problémů či požadavků na 
systém. 

 

Respondent, který není spokojen s komunikací s ÚZIS uvádí, že reakce na dotazy a validace dat trvá 

více než týden, metodika není stále zafixovaná. Rovněž chybí systém typu Issue Tracker pro řízené 

hlášení problémů či požadavků na systém. 
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5.6 Vyhodnocení dotazníkového šetření: Krajské hygienické stanice – ISIN 

Osloveno bylo 18 respondentů (krajské hygienické stanice) dle seznamu zaslaného zadavatelem. 

Dotazníkové šetření probíhalo elektronicky ve dnech 28. 11. 2018 – 14. 12. 2018. Během této doby 

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

Dotazník vyplnilo 18 respondentů, tj. 100 % oslovených. 

1. Ohodnoťte prosím, do jaké míry odpovídá aplikace ISIN Vašim potřebám.  Hodnocení prosím 
proveďte na škále 1 – 5, kde 1 je nejlepší a 5 je nejhorší hodnocení.  

Známka hodnocení Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

1 3 17 % 

2 9 50 % 

3 4 22 % 

4 1 5,5 % 

5 1 5,5 % 

 

Průměrné hodnocení – přehlednost aplikace ISIN – 2,33. 

67 % (12) respondentů hodnotí známkou 1 nebo 2 co se týká míry, do jaké odpovídá aplikace ISIN 

jejich potřebám.  

Nejlépe je u aplikace ISIN hodnocena respondenty srozumitelnost, nejhůře její dostatečnost. 

Respondenti nejčastěji uváděli průměrnou známu 2. 

1.a Uveďte prosím, co by se muselo změnit, aby aplikace ISIN plně odpovídala Vašim potřebám? 

Odpověď Počet 
odpovědí 

1)nevyhovují výstupy jak pro jednotlivé okresy, tak pro kraj 
2) nevyhovuje náhled ostatních pracovišť do našeho kraje (omezit přístup, nechat pouze 
jednotlivcům?) 

1 

Můžeme jen vkládat. Vytěžování není. Exporty jsou omezené. Historická data nejsou 
implementována. 

1 

řadu vyplňovaných proměnných při vkládání nelze v reportech vytěžovat a je velice 
zatěžující (a bez jména nemocného v reportu )  dohledávat v hlášence jiné proměnné než 
jsou v reportu k dispozici, např. jestli byl očkován, odkud je odebraný materiál (HK, moč), 
zda je ve výkonu trestu ..........V Epidatu byly pro každou skupinu onemocnění jiné,  pro to 
onemocnění specifické, proměnné. Je zbytečné se ptát u A02 na očkování ale u hepatitid,  
IPO, pertusse, parotitidy........dost důležitá informace. 

1 

na úrovni KHS máme vyšší potřebu analýzy dat, než nynější verze umožňuje. Doufáme, že 
v budoucnosti bude možnost filtrování dat i podle údajů z "modrých hlášenek" 

1 

Zkomfortnit zadávání položek do hlášení, některá pole předvolit např. pro adresu 
Liberecký kraj a pak už je jednoduší výběr obcí a ne opačně psát tisíckrát např. Liberec z 
našeptávače.  Pak by bylo jednoduší dohledávání obcí z kraje a ne z celé ČR. (např. jak to 

1 
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je tomu v registru PN). Proč v adrese většinou stačí u čísla popisného napsat číslo, ale 
někdy to nenajde, pak z našeptávače dohledám a do čísla popisného se napíše název 
ulice a číslo popisné. 
2/3 obrazovky je využito na pozadí a ne na pole pro vyplnění - pak údaje nejsou na 1 
obrazovce, ale je nutné obrazovku posouvat. 
Stále vůbec nedosáhl kvality Epidatu. Není možnost analyzovat všechna vyplněná pole - 
nejsou dostupná. Nelze analyzovat sumárně celý rok - např. jen počet vykázaných dg v 
kraji. 
 Nejednotný pohyb mezi políčky nelze použít např. tabulátor na všechny pole v hlášení. 
Atd. 

V hlášence základní údaje nelze provádět opravy. 1 

 

Řada respondentů popsala častěji, co jim aktuálně chybí v aplikaci, aby naplňovala jejich potřeby, tj. 

např.: nevyhovují výstupy jak pro jednotlivé okresy, tak pro kraj; nevyhovuje náhled ostatních 

pracovišť do našeho kraje; řadu vyplňovaných proměnných při vkládání nelze v reportech vytěžovat; 

2/3 obrazovky je využito na pozadí a ne na pole pro vyplnění - pak údaje nejsou na 1 obrazovce, ale je 

nutné obrazovku posouvat; není možnost analyzovat všechna vyplněná pole - nejsou dostupná;  

v hlášence základní údaje nelze provádět opravy; na úrovni KHS máme vyšší potřebu analýzy dat než 

nynější verze umožňuje. 

Co se týká návrhů na zlepšení aplikace ISIN, aby více odpovídala jejich potřebám, uvádějí respondenti 

např. zkomfortnit zadávání položek do hlášení; některá pole předvolit např. pro adresu určitého 

kraje, pak by bylo jednodušší dohledávání jednotlivých obcí; možnost filtrování dat i podle údajů z 

"modrých hlášenek". 

2. Zhodnoťte prosím srozumitelnost aplikace ISIN, včetně jejich metodických materiálů 

(manuálu/uživatelské příručky). Hodnocení prosím proveďte na škále 1 – 5, kde 1 je nejlepší a 5 je 

nejhorší hodnocení.  

Známka hodnocení Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

1 8 44 % 

2 5 28 % 

3 4 22 % 

4 1 6 % 

5 0 0 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost aplikace ISIN – 1,90. 

Nejvíce respondentů (8, 44 %) hodnotí srozumitelnost známkou 1, pro více než čtvrtinu respondentů 
(5, 28 %) je srozumitelnost průměrná a horší. 

2.a Vysvětlete prosím, co na této aplikaci považujete za nesrozumitelné a jak by bylo možné 
srozumitelnost aplikace zlepšit. 
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Odpověď Počet 
odpovědí 

aplikace srozumitelná, metodika ne.. 1 

časté dotazy z okresů.., nový manuál není 1 

Nejednotnost u podobných diagnóz například průjmových onemocnění salmonelóza a 
kampylobakterióza. Proměnné se překlopily z Epidatu. Jednou se zaškrtává, jednou se 
zadává ano x ne. 

1 

odborně nelogické souvislosti, neodpovídá case definicím u vybraných dg. 1 

Srozumitelnost je v pořádku, očekáváme vytvoření manuálu. 1 

 

Respondenti považují aplikaci za srozumitelnou, chybí jim a očekávají vytvoření manuálu. 

3. Zhodnoťte prosím dostatečnost aplikace ISIN, včetně jejich metodických materiálů 
(manuálu/uživatelské příručky). Hodnocení prosím proveďte na škále 1 – 5, kde 1 je nejlepší a 5 je 
nejhorší hodnocení.  

Známka hodnocení Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

1 1 6 % 

2 9 50 % 

3 6 33 % 

4 2 11 % 

5 0 0 

Průměrné hodnocení – dostatečnost aplikace ISIN – 2,50. 

Dostatečnost aplikace ISIN je aktuálně hodnocena většinou respondentů průměrně. Toto kritérium je 

respondenty hodnoceno nejhůře. 

3.a Vysvětlete prosím, co na této aplikaci považujete za nedostatečné a jak by bylo možné aplikaci 
dále zlepšit. 

Odpověď Počet 
odpovědí 

Chybí možnost vytěžování a některých analýz. 1 

Nelze analyzovat veškeré nebo potřebné parametry, které jsou u jednotlivých případů, 
dg. vyplněné. 

1 

stále dochází za provozu k doplňování, zpětná vazba je opožděná 1 

pokud se nalezne chyba v zadání od ÚP: např. pod dg. A41 naleznu  agens  str. pn.  je 
třeba přepsat dg. na A40.3 a okresu se podaří (někdy bývá problém) dg. změnit, mění se 
počty dg. pokud se 31. 12. čísla nezamknou a bude se moci opravovat nikdy nebudou 
sedět roční čísla. 

1 

U některých diagnóz se již nedozvíme nic ze šetření, např. u legionelóz nevíme, zda byly 
odebírány vzorky vody a jejich výsledky... 

1 

nejednotnost číselníků od počátku, několikrát výměna výběrů patogenů u jednotlivých 
dg. bez předchozího avíza. 
Po nainstalování aktualit není zkontrolováno zda zůstala funkčnost ostatních polí (např. 

1 
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to byla ztráta zadávání typizace u E.coli). 
U průjmových onemocnění zavedené dva modré listy - nevysvětleno. dle názvů nelze 
rozlišit - v obsahu pak možné zadávat pro všechna dg. 

rozšířit nabídku reportů (analýz) 
u některých diagnóz stále nejsou doplněny všechny "obrazovky" 

1 

na úrovni KHS máme vyšší potřebu analýzy dat než nynější verze umožňuje. Doufáme, že 
v budoucnosti bude možnost filtrování dat i podle údajů z "modrých hlášenek" 

1 

 

V aplikaci ISIN chybí respondentům např. možnost vytěžování a některých analýz, nelze analyzovat 

veškeré nebo potřebné parametry, které jsou u jednotlivých případů dg. vyplněné, nejednotnost 

číselníků, u některých diagnoz se již nedozví nic ze šetření, apod. 

Pro zlepšení dostatečnosti aplikace ISIN navrhují např. rozšířit nabídku reportů (analýz), možnost 
filtrování dat i podle údajů z „modrých hlášenek“,  

4. Naplňuje ISIN Vaše očekávání a Vaše potřeby? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Ano 11 61 % 

B Ne 7 39 % 

 

61 % (11) respondentů uvádí, že aplikace ISIN splnila jejich očekávání a naplnění jejich potřeb, 39 % 
(7) respondentů uvádí, že jejich očekávání naplněna nebyla. 

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

(v případě předchozí odpovědi ANO). 

Odpověď Počet 
odpovědí 

Možnost vykazování on-line, doplňování zjištěných skutečností atd. 1 

Okamžité sledování výskytu infekcí v kraji i ČR. 1 

Snadné vytváření analýz pro vlastní potřeby. 1 

ISIN očekávání a potřeby ve větší míře naplňuje. 1 

Srozumitelným způsobem a uživatelsky "přátelské" prostředí, možnost vkládání dat z více 
PC současně 

1 

Modernější a srozumitelnější než původní EPIDAT, snadné vyhledávání pacientů. 1 

Aplikace ISIN kopíruje dříve používaný EPIDAT, v čemž spatřuji výhodu, rovněž jako 
možnost vkládání v jeden moment na více PC. Kladně hodnotím pole s našeptáváním, na 
druhou stranu postrádám provázání (a kontroly), kterými EPIDAT disponoval (např. věk - 
zaměstnání). Celkově se ale domnívám, že přechod na ISIN byl méně "bolestný" než jsme 
očekávali. 

1 

za uživatele na úrovní územního pracoviště nemáme připomínky 1 

rychlost, přesnost, flexibilita 1 

jsme rádi, že už máme aspoň něco 1 

Výhodou ISINu je internetová aplikace systému (možnost současné práce více 
pracovníků), až bude registr kompletně dodělán včetně možnosti analýz, tak bude 
přínosem v naší práci. 

1 
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Naplnění očekávání a potřeb u aplikace ISIN vidí respondenti např. v možnosti vykazování on-line 

(možnost současné práce více pracovníků na více PC – tuto výhodu uvádí více respondentů), 

okamžitém sledování výskytu infekcí v kraji i ČR, snadném vytváření analýz pro vlastní potřeby, 

snadné vyhledávání pacientů.  

4.b Vysvětlete prosím důvody své odpovědi (v případě předchozí odpovědi NE). 

Odpověď Počet 
odpovědí 

ale jen prozatím 1 

bez komentáře 1 

časově podstatně náročnější než Epidat, dostupnost a výtěžnost zadaných dat je jen 
částečná. Snad to vylepšíte. 

1 

Každý měsíc je každá KHS povinna psát měsíční hlášení, (každý rok zpracovávám za naší 
KHS podrobnou výroční zprávu cca 150 stran).  V současné době si stahuji veškeré texty z 
týdenních komentářů z jednotlivých pracovišť, dělám si tabulky na papír, využívám textů 
vše jak před 30 lety,  abych mohla  poskytnou relevantní údaje jako v minulém roce.  
Využít se dají jen celková čísla (ale další týden mohou být po opravách už jiná) a pár 
proměnných. 

1 

Doposud nelze vytěžovat data z předchozích let.  
Možnost zobrazení mapy výskytu při vkládání epidemií. 

1 

Můžeme jen vkládat. Vytěžování není. Exporty jsou omezené. Historická data nejsou 
implementována. Chybí možnost listování případy v rámci svého ÚP o jedno výše nebo 
níže, jak to bylo u EPIDATu. 

1 

Zatím ne, díky rozpracovanosti a neustálým úpravám celého IS. Což je dáno tím, že 
neproběhl řádný zkušební provoz. 

1 

 

Respondenti uvádí aktuální důvody aktuálního nenaplnění jejich potřeb u aplikace ISIN např. to, že 

dostupnost a výtěžnost zadaných dat je jen částečná, doposud nelze vytěžovat data z předchozích let, 

exporty jsou omezené, historická data nejsou implementována, chybí možnost listování v rámci 

svého ÚP. Je to některými přičítáno rozpracovanosti a průběžným úpravám celého IS. 

5. Jste spokojeni s komunikací a rozvojem aplikace ze strany podpory aplikace, tedy ze strany ÚZIS? 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A Ano 12 67 % 

B Ne 6 33 % 

 

Spokojeno s komunikací a rozvojem aplikace ISIN ze strany ÚZIS je 67 % (12) respondentů, 

nespokojeno je 33 % (6) respondentů. 

5.a Navrhněte prosím, jak by bylo možné komunikaci a rozvoj ze strany ÚZIS zlepšit. 

Odpověď Počet 
odpovědí 

Bez komentáře 1 

není dostatečná informovanost ze strany ÚZISu o zásazích a změnách v systému -stačí 
aspoň informace garantům 

1 
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Chápu, že se ISIN teprve tvoří a zdaleka není hotov. Pokud jsou nasazeny novější verze, 
není o nich běžný uživatel bezprostředně informován, a to i přesto, že interní pošta 
funguje dobře. 

1 

o každé  opravě, nové  proměnné .....  ihned informovat  všechna  ÚP či kraje. Staré 
záznamy je třeba otevřít a doplnit a novou možnost ... 

1 

Při řešení problému tvůrci reagují ihned. Nelíbí se mi, že nejsme informováni o 
proběhlých úpravách např. možnosti doplňovat typizaci u dg. A40. Toto se netýká hlášení 
na Helpdesk, tady zpětná vazba funguje. 

1 

informace o změnách v systému (např. změny nabídky, nové "obrazovky", apod.) na 
hlavní straně 

1 

 

Respondenti, kteří nejsou spokojeni s komunikací a rozvojem aplikace ISIN ze strany ÚZIS uvádějí 

nejčastěji, že není dostatečná informovanost ze strany ÚZIS o změnách a úpravách aplikace ISIN. 

Pokud jsou nasazeny novější verze, není o nich běžný uživatel bezprostředně informován. 

5.7 Dotazník a vyhodnocení zpětné vazby ze vzdělávací aktivity –  
Projektový seminář v prosinci 2018 

Dotazník pro účastníky vzdělávací aktivity  

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÉ NA ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍ AKCE:  

PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ 2018 

Termín a místo konání: 19. 12. 2018, 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. 

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 
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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 64 osob, vyplněné dotazníky se podařilo získat od 47 účastníků (73,4 %). 

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 35 10 2 0 0 

 

Průměrné hodnocení – srozumitelnost předaných informací na semináři – 1,30. 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 24 14 8 1 0 

 

Průměrné hodnocení – praktická využitelnost předaných informací na semináři – 1,70.  

Praktická využitelnost předaných informací byla hodnocena spíše jako průměrná. 

3. Specifikujte prosím konkrétní přínos získaných informací pro Vaši práci. 
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Hlavní přínos spatřují účastníci projektového semináře v získání většího přehledu a orientace týkající 

se činností ÚZIS a oblasti registrů NZIS. Rozšířili si znalosti a získali ucelený přehled o práci 

jednotlivých týmů na ÚZIS. Rovněž získali větší přehled o datech v registrech a možnostech jejich 

využití. Jednotlivé názory respondentů uvádíme v přehledu dále. 

Názory respondentů: 

- „Je fajn dozvědět se o činnostech na jiných pracovištích. Pro moji práci – tipy na nový 

software.“ 

- „Jsem obklopen inspirativními a schopnými lidmi.“ 

- „Získal jsem přehled o řadě projektů, moje práce tím byla zasazena do většího kontextu a 

zvýšila se má motivace.“ 

- „Zlepšení orientace v práci celé organizace a jednotlivé kompetence.“ 

- „Přehled o dění na ÚZIS. – co řeší jiné týmy, jaké jsou plánované změny a vývoj apod.“ 

- „KDP, SHIV, LMR“ 

- „Víme, kdo se čím zabývá a co je u nás nového, často i využitelné pro nás (naši práci)“ 

- „Získání uceleného přehledu“ 

- „Získání uceleného přehledu o využití NHRZS v praxi (přednášky J. Jankovský, K. Benešová…). 

Získání přehledu v legislativě a e health rozvoje, která ovlivňuje rámec činnosti ÚZIS“ 

- „Získání kontextu a big picture“ 

- „Schopnost identifikovat týmové postupy. Pochopit, že jsme součástí úžasné party osob, která 

pracuje za účelem zkvalitnění péče a je schopna posouvat věci vpřed.“ 

- „Nové podnětné info“ 

- „Příjemný ucelený pohled“ 

- „Přehled možností pro budoucí spolupráci“ 

- „Mám větší přehled o práci kolegů, některé informace, např. o identifikaci pacientů v NRHZS 

můžu využít i při své práci“ 

- „Mám představu, jaká bude moje pracovní náplň“ 

- „Lepší přehled o náplni práce ostatních kolegů a možné další spolupráce“ 

- „Přehledná forma projektových aktivit, inspirace z konkrétních ukázek analýz pro využití 

v jiných projektech“ 

- „Přehled běžících projektů, získání kontextu, networking“ 

- „Rozšíření znalostí a přehledu“ 

- „Komplexní přehled o aktivitách a především výstupech, které souvisejí s projektem NZIS“ 

- „Rozšíření znalostí“ 

- „Přehled, co se děje, rozšíření znalostí“ 

- „Rozšíření znalostí, nové znalosti, přehled o tom, čím se zabývají kolegové“ 

- „Aktualizace přehledu o jiných aktivitách ÚZIS“ 

- „Motivace od ostatních týmů“ 

- „Seznámení se s ostatními odděleními“ 

- „Přehled o činnostech ostatních týmů“ 

- „Informace o NRHZS, limitace registrů“ 

- „Informace o vývoji informačních systémů, aktuální metodiky prezentace a zpracování dat“ 

- „Vyjasnění informací o datových zdrojích“ 
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- „Automatické generování a vizualizace dat“ 

- „Přehled o datových zdrojích“ 

- „Přehled činnosti, představení kolegů“ 

- „Seminář byl pro mne spíše informační“ 

- „Rozšíření povědomí možností, které můžu využít v práci“ 

- „Zlepšení přehlednosti a možností využití NRHZS“ 

- „Poučení z limitací projektů“ 

- „Možnosti vizualizace dat. Propojení datových zdrojů“ 

- „Poznání kolegů a jejich práce (výsledků)“ 

- „Informace o ostatních odděleních, přehled za minulý rok“ 

- „Základní zdroj práce, inspirace od kolegů, motivace“. 

 

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

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

se vyjadřovali k rozmanitosti a množství činností ÚZIS při práci s daty z registrů. Z registrů zaujal 

respondenty nejvíce Národní registr hrazených zdravotních služeb (7 respondentů), možnosti 

vizualizace dat (4), automatické generování reportů (10). 

Názory respondentů: 
- „Prezentace týmu webstudia, použití nového vizuálu, zajímavé prezentace, které mě oslovily“ 

- „Široké spektrum zaměření ÚZIS“ 

- „Představené možnosti vizualizace dat a automatické generování reportů“ 

- „Vysoká koncentrace chytrých lidí“ 

- „Celkový přehled“ 

- „Svetr Milana Blahy. Navrhuji zavést pro semináře tematicky jednotný oděv“ 

- „Kolik toho vlastně děláme a jak dobře“ 

- „Prezentace o analýzách NRHZS“ 

- „Propojování informací NZIS databází“ 

- „Posun v datových zdrojích, které jsou k dispozici a jejich využitelnost v rámci NZIS“ 

- „Nové info, dekolt přednášející“ 

- „Dekolt slečny Kovačovicové“ 

- „Vizualizace dat a analýzy NRHZS“ 

- „NRHZS jako analytická výzva“ 

- „Automatické generování reportů“ 

- „Nový způsob sběru dat NOR“ 

- „Konkrétní ukázky analýz z registrů NZIS“ 

- „Kvalitní program, využívání zastaralých verzí loga ÚZIS ČR a MUNI v některých prezentacích“ 

- „Automatizovaný reporting“ 

- „Novinky z oblasti legislativy (ehealth) a plánů, které budou v nejbližší době přijaty pro praxi“ 

- „Automatizovaná prezentace, možnost využití v analýzách“ 

- „Automatizovaná tvorba reportu“ 

- „Řešení konkrétních problémů, příjemné prostředí“ 
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- „Automatizace reportů pomocí R“ 

- „Automatizace v R“ 

- „Automatizace“ 

- „NRHZS“ 

- „Nová metodika NOR“ 

- „NRHZS z pohledu analytika“ 

- „Přednáška ing. Blahy“ 

- „Rozsah naší činnosti“ 

- „Naše možnosti, zdroje dat“ 

- „Informace o NRHZS“ 

- „Vše si získalo moji pozornost na stejné úrovni“ 

- „Tvorba RShiny reportů“ 

- „Prezentace Kláry Benešové a Petry Kovačovicové“ 

- „Vizualizace dat pomocí SHINY, tvorba prezentace pomocí R“ 

- „Analýzy NRHZS, NHOS, automatizace reportů“. 

 

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

zaškrtněte vybranou možnost. 

 Odpověď Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

A ANO 45 98 % 

B NE 1 2 % 

 

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

neuvedl žádnou odpověď. Respondent, který byl nespokojen, uvedl: „Velice bych uvítal aspoň 

v některých částech větší míru interakce. Sedět a poslouchat celých 6 hodin je poměrně unavující.“ 

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 (uspořádat 

workshop). Doporučují dokumentovat přednášky (audio/video záznam), následně zveřejnit 

prezentace jako edukační materiál, newsletter. 

Náměty od respondentů: 

- „Kávovar místo varné konvice“ 

- „Sjednocení formátu prezentací, ideálně dle ÚZIS“ 

- „Bylo to vhodně zvoleno, skvělé prezentace, možná pro uchování informací delší dobu by bylo 

vhodné dokumentovat přednášky (audio/video záznam)“ 

- „Lepší by byl praktický workshop, více ukázek méně textu“ 
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- „Newsletter“ – 2x 

- „Následně zveřejnit prezentace jako edukační materiál“ 

 

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

Většina respondentů se k této otázce nevyjádřila. Názory respondentů, kteří na tuto otázku 

odpověděli, uvádíme dále: 

- „Ráda bych tento dotazník vyplňovala až po skončení semináře“ 

- „Možná lepší prostory“ 

- „Termín by měl být jiný, ne vždy tři dny před vánoci, koncem školního roku apod. Promítá se 

to na účasti a informace je pak potřeba sdělovat velkému množství lidí znova.“ 

- „Přitáhnout i ředitele“ 

- „Byla to skvělá ukázka spolupráce moudrých lidí na mnohdy společných úkolech“ 

- „Chlebíčky zbytečně oschly, jinak povedené“ 

- „Výborné občerstvení“ 

- „Absence internetu“ 

- „Lepší kafe“ 

- „není wifi“ 

 


