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Úvod

• Digitální technologie jsou nedílnou součástí zdraví a 
zdravotní péče a jejich uplatňování je zaměřeno na 
realizaci cílů zdravotního systému.

• Inovativní digitální řešení napomáhají podpoře zdraví a 
kvality života občanů a umožňují účinnější způsoby 
organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb. 



Úvod

• Stát nebude vytvářet žádný megalomanský centralistický 
projekt, ale zajistí základní stavební kameny elektronizace, 
které umožní postupný vznik a realizaci účelných dílčích 
projektů, sladěných se strategickými záměry a stanovenými 
principy uvedenými v této strategii. 

• ČR deklaruje jasný záměr postupně sladit vzájemně 
nekoordinované aktivity státu, samosprávy, komerčního 
sektoru, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů 
zdravotních služeb směrem k naplnění vize Národní 
strategie elektronického zdravotnictví a k vytvoření 
interoperabilního důvěryhodného prostředí pro všechny 
realizátory a uživatele služeb elektronického zdravotnictví.



Úvod

• Také ve zdravotnictví je základem digitalizace 
vytvoření tzv. infrastruktury digitální důvěry

• Chceme nabídnout služby a řešení, které 
budou pro uživatele tak výhodné, že je sami 
budou chtít přijmout, protože to pro ně bude 
užitečné a jejich nepřijetí naopak v 
dlouhodobém horizontu povede k 
nekonkurenceschopnosti.

Není naším cílem zavádět jakékoli povinnosti



Výchozí situace

• Soustava cílů a opatření Národní strategie elektronického 
zdravotnictví ČR na období 2016 – 2020 ve své realizaci 
přesahuje horizont roku 2020, ve kterém se prioritně 
zaměřila na vytvoření základních stavebních kamenů 
elektronizace zdravotnictví.

• Zejména se jedná o vytvoření organizačního a právního 
rámce elektronizace a technické a informační 
infrastruktury



Výchozí situace

• K dílčím tématům, prioritizovaným po roce 2016, patřila 
jednoznačná identifikace pacientů, zdravotníků, 
poskytovatelů, umožnění efektivního sdílení informací o 
zdravotním stavu napříč zdravotnictvím.

• Klíčové projekty a legislativní práce směřovaly k řešení 
elektronické identity zdravotníků a pacientů, profesním 
průkazům, resortním autoritativním a referenčním 
registrům, integrovanému datovému rozhraní resortu, 
národnímu zdravotnickému informačnímu portálu, 
elektronizaci zdravotnické dokumentace.

• Plošně byly rozvíjeny služby elektronického zdravotnictví, 
související s ePreskripcí, eNeschopenkou, souhrnem o 
pacientovi (Patient Summary), a to včetně podpory 
přeshraniční péče.



Rok 2017

Přijetí Akčního plánu k Národní strategii elektronického 
zdravotnictví

První prováděcí dokumenty Strategie



Podpůrné projekty

Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického 
zdravotnictví v resortu MZ“ (duben 2017, OP Z,  48M)

Projekt „Strengthening of capacity for creation and 
implementation of the National eHealth Centre“ (Program 
na podporu strukturálních reforem EU, cca 12M, schválení 
únor 2018, kickoff březen 2018)



Akční plán ke strategii eHealth

Prioritní aktivity

Aktivita č.1 – Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v 
resortu MZ

Aktivita č. 2 – ePreskripce

Aktivita č. 3 - Vybudování základní informační infrastruktury eHealth -
resortního datového rozhraní pro komunikaci transakčních 
informačních systémů

Další aktivity

Aktivita 4: Výměna zdravotnické dokumentace

Aktivita 5: Kybernetická bezpečnost

Aktivita 6: Telemedicína

Aktivita 7: Portál elektronického zdravotnictví



Rok 2018

- Zajištění personálních kapacit a dalších zdrojů pro výkon 
činností Národního centra elektronického zdravotnictví

- Postupné zahájení samostatné činnosti Národního centra 
elektronického zdravotnictví od října 2018

- Zahájení realizace 1. etapy Národního zdravotnického 
informačního portálu – podpora Zdraví 2020

- Účast v projektu Joint Action supporting the eHealth
Network (eHAction) - na specifickém Work Package
zaměřeného na témata Interoperability, standardů 
zdravotnické dokumentace, a témata kybernetické 
bezpečnosti a ochrany osobních údajů.



Rok 2019

- 1.1.2019 - ustavení samostatného Národního centra 
elektronického zdravotnictví v rámci Ministerstva 
zdravotnictví



Aktuálně

Pokračujeme podle Akčního plánu Strategie

- Legislativa
- k elektronické preskripci
- k elektronické zdravotnické dokumentaci
- k elektronickému zdravotnictví

- Prostředí důvěry v elektronickém zdravotnictví
- Resortní referenční registry poskytovatelů, 

zdravotnických pracovníků, pojištěnců
- Identifikace, autentizace, autorizace uživatelů 

eHealth služeb

- Standardy elektronického zdravotnictví



Bezpečnost a soukromí

• Řada aktivit směřovala do rozvoje kybernetické 
bezpečnosti a ochrany soukromí občanů v digitalizovaném 
zdravotnictví s cílem nastolení důvěry k digitálním 
službám ve zdravotnictví.

• „Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k 
problematice kybernetické bezpečnosti“

• Součástí Metodického pokynu jsou přílohy 
obsahující vzorovou základní dokumentaci 
bezpečnosti informací připravenou pro použití 
resortními organizacemi a poskytovateli 
zdravotních služeb.“



Příprava zákona o elektronickém 
zdravotnictví

• V říjnu 2019 bude předložen první návrh paragrafového 
znění zákona pro schválení poradou vedení Ministerstva 
zdravotnictví k zaslání do připomínkového řízení



Příprava zákona o elektronickém 
zdravotnictví



Podpůrný projekt

Projekt
„Strategické řízení rozvoje elektronického 

zdravotnictví v rezortu MZ“
je podpůrným projektem pro nastartování 

dlouhodobého procesu strategického řízení 
elektronizace zdravotnictví v České republice a 

jeho výstupem je vytvoření řady nezbytných 
nástrojů pro

Národní centrum elektronického zdravotnictví.



Vybrané výstupy projektu

• Katalog standardů elektronického zdravotnictví; 
• Model architektury národních standardů; 
• Metodiky správy standardů a  klasifikačních a 

terminologických systémů elektronického 
zdravotnictví;

• Referenční příručka pro uživatele a realizátory 
systémů eHealth v prostředí českého zdravotnictví, 
postihující atributy uživatelských scénářů 
zaváděných elektronických služeb v různých 
úrovních interoperability.

• Katalog sdílených služeb elektronického 
zdravotnictví



Vybrané výstupy projektu

• Metodika hodnocení a evaluace eHealth služeb; 
• Metody a standardy řízení kvality specifické pro 

elektronizaci zdravotnictví na centrální úrovni, 
zavádění standardů a certifikací;

• Způsob stanovení požadavků na informační 
systémy ve zdravotnictví (z hlediska tvůrců i 
uživatelů), způsob prosazování včetně návrhu 
ověřování shody IS (certifikace) a ověření 
požadavků na shodu jednotlivých systémů 
elektronického zdravotnictví v souladu s přijatými 
politikami.

návody, metodiky, katalogy, architektury, 
roadmapy…

Postupně zveřejňováno



Aktuální projektové záměry

• Nastavení a rozvíjení procesu dosahování kvality a jejího 
řízení pro strategické řízení elektronizace zdravotnictví (OP 
Z)

• Follow-up project supporting competence of the 
established National eHealth Centre in the Czech Republic 
(Program na podporu strukturálních reforem EU)

• Support for European eHealth Interoperability roadmap for 
Deployment „X-eHealth“ (Horizon 2020 (H2020) EU 
Coordination and Support Action Funding Programme)

• Joint Action DIgitally Enabled Integrated Person Centred
Care „JADECARE“ (Joint Action Grants (HP-JA))



Doporučení

• Doporučení o evropském formátu elektronické výměny 
zdravotních záznamů (EHRxF).

• Doporučení, přijaté 6. února 2019, je výsledkem 
úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth
Network a souvisejících pracovních skupin, do které 
se aktivně zapojila i Česká republika.

• Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o 
interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a 
investičních programech pro novou / aktualizovanou 
generaci digitální infrastruktury v Evropě. 

• Pokyny byly přijaty na 15. zasedání sítě eHealth dne 
12. června 2019 v Bukurešti. 



Co se letos chystá v eHN

• Common Semantic Strategy – eHAction – for adoption
• Joint coordination process – for discussion / adoption 
• Guidelines for the development of national digital health 

networks – for discussion 



IHE Czech Republic

• V letošním roce byla do evropské struktury mezinárodní 
organizace IHE přijata za podpory Ministerstva zdravotnictví 
naše národní iniciativa, byl zapsán spolek IHE Czech 
Republic, z.s. a organizace zahájila činnost. 

• Na www.ihe-czech.cz je možné se mj. ucházet o členství v 
organizaci a zapojit se tak aktivně do standardizace procesů 
a zlepšování interoperability informačních systémů v rámci 
elektronického zdravotnictví.

• Podpora používání IHE profilů se již stává součástí logických 
požadavků na informační systémy ve zdravotnictví v České 
republice, čemuž vhodně vychází vstříc právě založená 
národní iniciativa IHE a především pak aktivní činností Spolku 
na poli interoperabilních řešení elektronického zdravotnictví. 



Digitální Česko

• Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo do přípravy 
implementačních plánů programu Digitální Česko a  
předložilo do něj aktuálně 18 záměrů s alokací přes 6 mld. 
Kč.



Záměry MZ ČR Digitální Česko  - průběžně 
aktualizováno

Kategorie Název

Alokace 

(mil. Kč) 

MIN

Alokace 

(mil. Kč) 

MAX

Informační koncepce ČR (IKČR)

IKČR 1.04 B Digitální služby ve zdravotnictví 340 390

IKČR 1.04 B Portálové řešení elektronického zdravotnicví 100 130

IKČR 2.04 B Zákon o elektronizaci zdravotnictví 0 0

IKČR 3.06 B Elektronická identita zdravotnických pracovníků 150 400

IKČR 3.06 A Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice 78 78

IKČR 5.01 B Institucionalizace elektronizace zdravotnictví - zajištění funkce nově zřizovaného NCeZ 168 170

IKČR 5.03 B Enterprise architektura klíčových projektů pro rozvoj elektronizace 20 25

IKČR 5.08 B Jednotná spisová služba MZ ČR 40 50

IKČR 5.07 B Resortní informační systém KHS MZČR 50 60

IKČR 5.08 B Jednotná účetní, majetková evidence 20 40

IKČR 5.08 B Jednotný systém mzdové a personální evidence 8 12

IKČR 5.08 C Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u zdravotních ústavů 8 15

IKČR 5.09 B Rozvoj informačního systému hygienické služby (hygienických registrů) s výstupy GDPR 30 40

Celkem 1012 1410

Digitální ekonomika a společnost (DES)

DES 2.08 B Digitální transformace ve zdravotnictví - podpora interoperability 2000 2400

DES 4.09 B Zajištění kybernetické bezpečnosti dle zákona o KB. 2000 2068

DES 7.01 A

Koordinace stávajících nástrojů podpory -mezinárodní projekty / platformy pro rozvoj Digitální 

ekonomiky, inovativnost 10 10

DES 7.04 B

Podpora dotačních projektů pro inovativní technologie v elektronizaci zdravotnictví -  podpora 

mobilních aplikací, telemedicíny, apod. 360 400

DES 8.02 A

Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení - programové zajištění struktálních 

reforem digitalizace elektronického zdravotnictví ČR. 24 24

CELKEM 4394 4902



Národní kontaktní místo elektronického 
zdravotnictví (NCPeH)

Spolupráce s Krajem Vysočina v projektu Zavedení 
přeshraničních služeb eHealth v České republice
- vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro 

elektronické zdravotnictví pro Českou republiky
- zapojení České republiky do celoevropského mechanismu 

výměny zdravotnických dat pro službu souhrn o 
pacientovi (Patient Summary) a ePreskripce/eDispenzace
(Kraj Vysočina a SÚKL)

- postupné prosazení „Souhrnu o pacientovi“ do národní 
praxe a do legislativy



- 12. listopadu 2018
- ČR podepsala „Dohodu mezi vnitrostátními orgány nebo 

vnitrostátními organizacemi odpovědnými za vnitrostátní 
kontaktní místa pro elektronické zdravotnictví 
o kritériích nezbytných k účasti v přeshraničních 
informačních službách v oblasti elektronického 
zdravotnictví“

- (Agreement between National Authorities or National 
Organisations responsible for National Contact Points for 
eHealth on the Criteria required for the participation in 
Cross-Border eHealth Information Services)

Národní kontaktní místo elektronického 
zdravotnictví (NCPeH)



Některé otevřené problémy

• Přetrvávajícím problémem, doprovázejícím digitalizaci 
zdravotnictví, budou i v dalším období rostoucí požadavky 
na specifickou digitální gramotnost občanů i pracovníků 
ve zdravotnictví.

• S rostoucími riziky sdílení citlivých dat v kyberprostoru a 
růstem povědomí občanů o hodnotě soukromí a 
zdravotních dat poroste význam budování důvěry ve 
služby digitálního zdravotnictví mezi občany i 
zdravotníky.

• Bude potřeba stanovit legislativní rámec pro bezpečné 
využívání telemedicínských technologií a mHealth. 



Strategický rámec rozvoje péče o zdraví 
v České republice do roku 2030

Specifické cíle

č. 1

1.1 Reforma primární péče

1.2 Primární a sekundární 
prevence nemocí, 

zvyšování zdravotní 

gramotnosti a odpovědnosti 
občanů za vlastní zdraví

Specifické cíle

č. 2

2.1 Implementace modelů 
integrované péče, integrace 
zdravotní a sociální péče, 

reforma péče o duševní 
zdraví

2.2 Personální stabilizace 
resortu zdravotnictví

2.3 Digitalizace zdravotnictví

2.4 Optimalizace systému 
úhrad ve zdravotnictví

Specifické cíle

č. 3

3.1 Zapojení vědy a 
výzkumu do řešení 

prioritních úkolů 

zdravotnictví



2.3 Digitalizace zdravotnictví

• Rozvoj a implementace koncepce digitalizace zdravotnictví 
včetně institucionalizace elektronického zdravotnictví 

• Realizace cílů programu Zdraví 2030 v oblasti Digitalizace 
zdravotnictví

• Naplňování cílů vládního programu Digitální Česko
• Realizace záměrů implementačních plánů vládního 

programu Digitální Česko
• Podpora využívání a standardizace nástrojů elektronického 

zdravotnictví (nástroje pro standardizaci prostředí 
digitálního zdravotnictví, interoperabilní prostředí pro 
uživatele společných sdílených elektronických služeb ve 
zdravotnictví)



2.3 Digitalizace zdravotnictví

• Dobudování základních stavebních kamenů elektronizace 
zdravotnictví (národní zdravotnický informační portál, 
projekty řešící elektronickou identitu zdravotníků a 
pacientů, resortní autoritativní a referenční registry, 
integrované datové rozhraní resortu, elektronizaci 
zdravotnické dokumentace; rozvíjení služeb 
elektronického zdravotnictví související s ePreskripcí, 
eNeschopenkou, souhrnem o pacientovi včetně podpory 
přeshraniční péče, telemedicínská řešení a mHealth)



2.3 Digitalizace zdravotnictví

• Podpora řešení přístupu pacientů k vlastním zdravotním 
údajům a jejich správě

• Podpora rozvoje infrastruktury pro sdílení zdravotnické 
dokumentace, zaručenou a bezpečnou komunikaci a 
výměnu informací ve zdravotnictví 

• Podpora rozvoje systému poskytování služeb 
autoritativních údajů, resortních autoritativních registrů

• Podpora a výzkum využití nových digitálních technologií v 
oblasti zdravotnictví

• Podpora a výzkum technologií mobilního zdravotnictví 
(mHealth) a telemedicíny na všech úrovních poskytování 
zdravotní péče, zejména u koncových uživatelů 
(nemocnice, ambulance, pacienti) 



2.3 Digitalizace zdravotnictví

• Podpora a výzkum využití umělé inteligence ve 
zdravotnictví a implementace na ní založených služeb s 
ohledem na etické, lidskoprávní a legislativní rozměry, 
včetně zohlednění zahraniční praxe

• Legislativní podpora a reálná podpora standardizace v 
oblasti vedení a sdílení zdravotních záznamů

• Rozvoj legislativního rámce elektronizace zdravotnictví
• Podpora a zvyšování digitální zdravotní gramotnosti a 

digitálních kompetencí uživatelů elektronických služeb ve 
zdravotnictví 



Trendy

• Pro období po roce 2020 bude charakteristický nástup
nových digitálních technologií a postupů v oblasti 
personalizované medicíny, klinických aplikacích umělé 
inteligence (AI), praktické aplikace modelů sdílených 
zdravotních záznamů (PHR), včetně uplatnění technologie 
Blockchain a obdobných konceptů, využití konceptů z 
oblasti Big Data.

• Rostoucí měrou se do péče o zdraví zapojí technologie 
mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicína. 



Trendy

• Dojde k přechodu od budování IT systémů ve 
zdravotnictví k digitálnímu zdravotnictví a péči o zdraví

• Digitální technologie se stávají nedílnou součástí zdraví a 
péče a jejich uplatňování bude primárně zaměřeno na 
realizaci cílů zdravotního systému.

• Od vyplňování četných bílých míst na architektuře 
národního systému elektronického zdravotnictví, ať už 
povahy technické, legislativní, finanční nebo organizační, 
přejdeme k rozvoji digitálních služeb ve zdravotnictví a v 
péči o zdraví. 



Trendy

• Od primární orientace na digitalizaci veřejné správy a 
přechod od papírové k elektronické zdravotnické 
dokumentaci či preskripci, k jejich bezpečnému přenosu a 
sdílení, přejdeme k podpoře zdraví a předcházení 
nemocem a podpoře reforem systému zdravotní péče a k 
podpoře přechodu na nové modely péče, které jsou 
zaměřeny na potřeby lidí a umožňují přechod od systémů 
opírajících se o nemocnice k více komunitním a 
integrovanějším strukturám péče.

• Digitální nástroje ve zdravotnictví budou na základě 
vědeckých poznatků pomáhat občanům udržovat se v 
dobrém zdravotním stavu, čímž pomohou zajistit, že se 
nestanou pacienty.



Směr 2021+

Po roce 2020 bude digitalizace ve zdravotnictví:

✓ více sloužit k podpoře reformy zdravotních služeb a 
přístupu k nim, 

✓ posílí možnosti jednotlivců pečovat o vlastní zdraví, 
✓ podpoří celkovou efektivnost zdravotního systému. 

• Účelná digitalizace napomůže přechodu na integrované, 
na jednotlivce zaměřené modely péče a usnadní přesun 
od léčby k prevenci.

• Digitální technologie a inovace usnadní dosažení 
strategických záměrů v oblasti veřejného zdraví.



Směr 2021+

• Proces digitalizace zdravotnictví bude mít oporu v zákoně 
o elektronizaci zdravotnictví,

• čímž bude vedle postupného technického dobudování 
infrastruktury elektronického zdravotnictví poprvé 
vytvořeno výchozí prostředí pro efektivní rozvoj 
pokročilých služeb elektronického zdravotnictví.



Cíle 2021+

• Zdravotní záznamy u poskytovatelů zdravotních služeb 
budou vznikat, budou uchovávány a sdíleny elektronicky 
prostřednictví robustní IT infrastruktury s vysokou úrovní 
kybernetické bezpečnosti a s vysokým důrazem na 
ochranu soukromí občanů.

• Digitalizace se stane hybnou silou při rozvoji konceptů 
integrované péče.

• Do roku 2030 bude mít každý občan k dispozici sdílený 
elektronický zdravotní záznam, digitální technologie 
budou všudypřítomnou součástí péče o zdraví i celého 
zdravotnictví.





Děkuji za pozornost

Martin Zeman

Národní centrum elektronického zdravotnictví

www.nsez.cz


