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I. EVROPSKÁ UNIE:
a) Shrnutí období 2004-2012:

Evropská unie se dlouhodobě věnuje oblasti informačních a komunikačních technologií
(ICT), mj. v oblasti elektronického zdravotnictví. Dosavadní iniciativy a kroky, které
podrobně shrnujeme níže, lze obecně členit na politické iniciativy, vědecko-výzkumné
projekty a následně na přijatá doporučení. Politické iniciativy (např. ministerská prohlášení na
půdě Rady EU, akční plány Komise - viz níže) vycházejí z teze, že podpora nástrojů
elektronického zdravotnictví bude přínosem pro EU, neboť usnadňuje mobilitu pracovníků
mezi členskými státy, bude-li zajištěna interoperabilita systémů; k tomu se jedná o nadějný
sektor služeb, který může generovat nová pracovní místa a současně přinášet úspory ve
výdajích na zdravotní péči. Navazující vědecko-výzkumné projekty byly prováděny přímo
Komisí prostřednictvím k tomu zřízených pracovních skupin (např. pracovní skupina Komise
pro e-zdravotnictví, která byla zřízena v r. 2005 nebo pracovní skupina pro elektronické
zdravotnictví z roku 2012) nebo byly spolufinancovány Unií (např. projekty CALLIOPE a
epSOS zahájené v r. 2008 a projekt eHEALTH-INTEROP z r. 2009) s cílem analyzovat a
ověřovat přínosy existujících systémů v členských státech a vyhodnotit rizika spojení s jejich
užíváním (např. problematika ochrany citlivých údajů). Na tyto úvodní iniciativy a výzkumné
projekty Komise navázala tím, že vydala doporučení pro členské státy v oblasti
interoperability i telemedicíny. V posledních letech pak unijní orgány rovněž usilovaly o
vyhodnocení a následnou aktualizaci původního akčního plánu z roku 2004, a to s ohledem na
stanovení podrobnějších priorit v oblasti e-zdravotnictví pro nadcházející období do roku
2020. Za zmínku stojí pražská deklarace Rady EU z roku 2009 přijatá v rámci českého
předsednictví EU. V roce 2011 Komise vyhodnotila dosažený pokrok a výsledky z období
2004 až 2010, pro který platil akční plán z roku 2004 a v současné době připravuje schválení
akčního plánu pro elektronické zdravotnictví pro období do roku 2020. V roce 2012 pak
Komise publikovala podrobnou zprávu, kterou připravila pracovní skupina pro elektronické
zdravotnictví a která má být podkladem pro nový akční plán.

b) Chronologický detailní popis iniciativ a kroků EU:

Rok 2004:
Již v roce 2004 přijala Komise sdělení č. KOM(2004) 356 Elektronické zdravotnictví –
zlepšení zdravotní péče pro evropské občany: Akční plán pro evropský prostor
elektronického zdravotnictví, ve kterém navázala na společné prohlášení ministrů
zdravotnictví členských států EU z 22.5.2003 na téma elektronického zdravotnictví1.
Vzhledem k postupnému vývoji různých systémů elektronizace zdravotnictví již před rokem
2003 (vč. systémů podporující elektronické zdravotní záznamy), Komise zdůraznila
nezbytnost přeshraniční interoperability zaváděných systémů, a to s tím, že se do r. 2006
předpokládalo přijetí společných standardů interoperability. Komise současně doporučila
podporovat rozvoj specializovaných uzavřených sítí propojující nemocnice, laboratoře,
lékárny, ordinace praktických lékařů a další primární poskytovatele péče v rámci určitého
zdravotnického zařízení, resp. v rámci určitého regionu (města, okresu, kraje); tyto sítě mají
sloužit nejen k bezpečnému sdílení informací, vč. elektronických receptů, ale umožní propojit
ordinace aplikacemi telemedicíny (videokonference atd.) ve vzdálenějších regionech. Komise
předpokládala, že již v r. 2008 bude většina zdravotnických zařízeních poskytovat služby

                                                
1 eHealth 2003, Ministerial Declaration, Brussels, 22 May 2003 http://europa.eu.int/information_society/
eeurope/ehealth/conference/2003/index_en.htm.



PI 5.327 4

_________________________________________________________________________________________
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se

souhlasem  Parlamentního institutu a autora.

elektronické preskripce a služby telemedicíny (telekonzultace pro lékaře nebo poskytování
vzdálené péče pro pacienty v odlehlých regionech).

V roce 2004 byla v odborném tisku publikována odborná srovnávací studie několika tehdy
operujících elektronických systémů, a to zejména regionálního systému v Andalusii, dánského
regionálního systému MedCom, řeckého regionálního systému na Krétě HYGEIAnet,
norského regionálního systému Northern Norwegian Health Net, jakož i regionálního systému
v Severní Karelii ve Finsku a městského systému v Helsinkách.2

Rada EU dne 27.5.2004 schválila závěry o e-zdravotnictví, obsažené v přípravném
dokumentu č. 9628/043, a tím vzala na vědomí akční plán Komise KOM(2004) 356. Rada mj.
v závěrech požádala Komisi, aby dále podporovala členské státy ve snaze rozšířit aplikace e-
zdravotnictví, zejména z hlediska zajištění technické interoperability technologií
implementovaných na národní úrovni a dále z hlediska zajištění standardů a pravidel pro
ochranu osobních a citlivých údajů pacientů, které jsou sdíleny elektronickými prostředky.

Rok 2005:
Dne 7.6.2005 zahájila činnost pracovní skupina pro e-zdravotnictví (eHealth working group),
která byla od roku 2006 přejmenována na podskupinu i2010 pro e-zdravotnictví (i2010 sub-
group on eHealth). Jednalo se o pracovní skupinu spadající pod poradenskou skupinu eEurope
advisory group4, později pod poradenskou skupinu i2010 High Level Group5. Pracovní
skupina se skládala ze zástupců členských států, kteří poskytovali Komisi poradenství
v souvislosti s implementací strategie eEurope, resp. strategie i2010, v jejímž rámci byl přijat
akční plán pro e-zdravotnictví z r. 2004.

Rok 2006:
V roce 2006 publikovala Komise zprávu Connected Health – Quality and Safety for
European Citizens6, ve které zdůraznila hlavní důvody pro implementaci ICT technologií
v oblasti zdravotnictví. Tyto technologie usnadňují volný pohyb pracovníků, unijních občanů,
mezi členskými státy (tím, že jejich zdravotní informace s nimi „cestují“ elektronickou
cestou, je-li zajištěna interoperabilita systémů e-zdravotnictví) a jde o odvětví, které vytvoří
zcela nový trh pro zdravotní aplikace a technologie v členských státech EU a přinese tak
nabídku nových služeb, technologií a vytvoří tím i nová pracovní místa.  Zpráva zdůrazňuje
prioritní oblasti, na které je nezbytné se soustředit s cílem realizovat strategické cíle uvedené

                                                
2 Viz Iakovidis, I., Wilson, P., Healy, J-C (Eds.). E-Health Current Situation and Examples of Implemented and
Beneficial E-Health Applications (Amsterdam: 2004, IOS Press). Viz náhled:
http://books.google.cz/books?id=oEE-
45obxQ8C&pg=PA35&lpg=PA35&dq=ministerial+declaration+on+ehealth+2003&source=bl&ots=gs_Z-
HiOgz&sig=NWio7OwRtLVeKGR2Bt89mHDzRv8&hl=cs&sa=X&ei=awC6T4ieHoigOpfBsbMK&ved=0CG
QQ6AEwBQ#v=onepage&q=ministerial%20declaration%20on%20ehealth%202003&f=false
3 Draft Council Conclusions on e-Health, 27.5.2004, Dokument Rady č. 9628/04, web:
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st09/st09628.en04.pdf
4 Viz závěrečná zpráva eEurope advisory group:
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/studies/s2005_01/eeurope2005_final_report.pdf
5 Viz Rozhodnutí Komise č. 2006/215/ES kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro
poskytování poradenství Evropské komisi při provádění a rozvoji strategie i2010
6 Connected Health – Quality and Safety for European Citizens, Report of the Unit ICT for Health in
collaboration with the i2010 sub-group on eHealth (formerly known as the eHealth working group) and the
eHealth stakeholders’ group, web:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/connected-health.pdf
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v akčním plánu Komise z r. 2004. Jde zejména o technický, právní a organizační požadavek
interoperability systémů.

Rok 2007:
Dne 6.3.2007 vydala Evropská komise pověření č. M/403 určené evropským
normalizačním organizacím CEN, Cenelec a ETSI týkající se informačních a
komunikačních technologií používaných na oblast elektronického zdravotnictví7

v návaznosti na akční plán z r. 2004. V dokumentu Komise uvádí, že cílem práce
normalizačních organizací návazně na pověření má být analýza dosavadních standardů a
technických popisů (I. fáze), a následně dohoda ohledně standardů, technických požadavků,
metod, které zajistí vyšší úroveň interoperability systémů elektronického zdravotnictví (II.
fáze). Tyto závěry budou následně předloženy Komisi. Na základě pověření byla publikována
zpráva k I. fázi (Report in response to eHealth Interoperability Standards Mandate, phase I).

Evropská komise pak publikovala zprávu Accelerating the development of the eHealth
market in Europe (eHealth Taskforce report 2007)8. Zpráva se zabývá elektronickým
zdravotnictvím jako rychle se rozvíjejícím komerčním trhem a zvažuje úlohu veřejného
sektoru, vč. EU, při podpoře dalšího rozvoje tohoto tržního odvětví. Úlohou EU, resp.
veřejného sektoru, má být mj. zajištění standardů umožňující interoperabilitu systémů,
standardizace norem a certifikace systémů, podpora pilotních projektů, zvyšování právní
jistoty uživatelů, jakož i podpora využívání systémů na základě osvěty a informačních
kampaní.

Dne 23.10.2007 Evropská komise publikovala Bílou knihu – Společně pro zdraví:
strategický přístup pro EU: 2008-2013 pod č. KOM(2007) 630 v konečném znění. Bílá
kniha zmiňuje mj. elektronické zdravotnictví jako odvětví, které umožňuje snížit náklady na
péči a současně zkvalitnit péči a zajistit lepší přeshraniční návaznost péče.9

 Dne 21.12.2007 vydala Evropská komise Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa
rozhodujících trhů pro Evropu č. KOM(2007) 860 v konečném znění. V této zprávě
Komise konstatovala, že předpokladem konkurenceschopnosti je rozvoj hospodářství
založeného na inovacích, přičemž Komise, na základě konzultací, identifikovala první
skupinu trhů, jež mají potenciál stát se rozhodujícím trhem z hlediska inovací. Mezi šesti trhy
byl identifikován trh elektronického zdravotnictví (eHealth), cit.:

„Elektronické zdravotnictví může přispět k zajištění lepší péče za méně peněz v rámci systémů
zdravotnictví orientovaných na občany. Nebudou-li provedeny výrazné reformy jako např. lepší
využití elektronického zdravotnictví, lze předpokládat, že výdaje na zdravotní péči v důsledku
„stárnutí“ Evropy vzrostou do roku 2020 ze současných 9 % na přibližně 16 % HDP. V oblasti
elektronického zdravotnictví byly investovány značné prostředky do výzkumu a vývoje. Nicméně
investice do IKT v této oblasti zaostaly za investicemi v jiných odvětvích služeb. Při zavádění
technických a organizačních řešení je často překážkou silná fragmentace trhu, např. z důvodu
odlišných systémů sociálního zabezpečení a nedostatečné vzájemné slučitelnosti. V důsledku toho
nelze dosáhnout úspor z rozsahu. Negativní dopad má rovněž nedostatek právní jistoty, pokud jde

                                                
7 Standardisation mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI in the field of Information and
Communication Technologies, 6.3.2007, M/403EN, web:
http://www.ictsb.org/Activities/eHealth_and_standardization/Documents/Mandate403_eHealth.pdf
8 eHealth Taskforce Report 2007. Accelerating the Development of the eHealth Market in Europe, web:
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=8089&typ=application/pdf&nazev=lmi-report-final-2007dec.pdf
9 Evropská komise. Together for Health: A Strategic Approach for the EU: 2008-2013. COM(2007) 630 final.
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o náhradu nákladů a odpovědnost, a nedostatečné informace o správném používání právních
ustanovení o ochraně osobních údajů. To představuje překážku pro zavádění nových výrobků i pro
investice z podnikatelské sféry.“10

Rok 2008:
V r. 2008 Evropská komise přijala doporučení č. 2008/594/ES o přeshraniční
interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů11, v němž zdůrazňuje řadu
principů (nejen v souvislosti s interoperabilitou systémů), které by měl vnitrostátní právní
rámec, v němž fungují systémy elektronických zdravotních záznamů v daném členském státě
EU, plně respektovat. Tento právní rámec musí zejména zaručovat pacientovo právo
svobodně rozhodovat o tom, jaké osobní údaje týkající se zdraví mají být uchovány a komu
mají být sděleny v rámci elektronických zdravotních záznamů, pokud zpracování a předání
údajů není výslovně požadováno vnitrostátním právem. Komise dále zdůrazňuje, že před
zavedením jakéhokoli systému elektronických zdravotních záznamů by provozovatel měl
zpracovat analýzu rizik bezpečnosti informací a dopadů na ochranu osobních údajů, a to
vzhledem ke zvláštním rizikům pro práva a svobody subjektů údajů.  Pokud jde o požadavek
přeshraniční interoperability systémů v rámci EU, pak doporučení uvádí, že by členské státy
měly aktivně spolupracovat s ostatními členskými státy a zúčastněnými subjekty  na přijetí a
provádění norem, které zajistí technickou proveditelnost a bezpečnost přeshraniční
interoperability systémů elektronických zdravotních záznamů.

Zpráva připravená skupinou odborníků pro Evropskou komisi v r. 2008 pod názvem „Legally
eHealth“12 pak obsahuje komplexní shrnutí právních aspektů implementace nástrojů ICT
v oblasti elektronického zdravotnictví, a to zejména z hlediska stávající unijní právní úpravy
na ochranu osobních údajů a z hlediska soutěžněprávního.

Dne 1.6.2008 byl v souvislosti s implementací cílů akčního plánu z r. 2004 zahájen projekt
CALLIOPE13,  jehož cílem bylo sdílení zkušeností a informací na téma interoperability
elektronického zdravotnictví, a to formou pořádání odborných konferencí a seminářů,
v jejichž rámci dochází ke sdílení zkušeností mezi zúčastněnými subjekty. Projekt byl
spolufinancován Evropskou unií v rámci programu pro podporu informačních a
komunikačních technologií (ICT-PSP), který je součástí rámcového programu pro
konkurenceschopnost a inovace (CIP). Projekt CALLIOPE rovněž spolupracoval s projektem
epSOS (v rámci iniciativy CALLepSO) na základě společné pracovní dohody a současně
s projektem eHEALTH INTEROP.

Dne 1.7.2008 byl v souvislosti s implementací cílů akčního plánu z r. 2004 zahájen pilotní
projekt epSOS (European Patients Smart Open Services), který je z 50% spolufinancován
Evropskou unii (celkový rozpočet činí 36.500.000 EUR).14 Projekt je koordinován Švédskou
asociací místních samospráv a regionů (SALAR) a klade si za cíl podpořit a testovat služby
přeshraniční elektronické preskripce v EU a služby přeshraničního sdílení zdravotních
záznamů v EU. Cílem projektu je vytvořit doporučení, technické specifikace, popisy systémů,

                                                
10 Evropská komise, Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Iniciativa rozhodujících trhů pro Evropu č. KOM(2007) 860 v konečném znění, č.
KOM(2007) 860, str. 5.
11 Doporučení Komise ze dne 2. července 2008 o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických
zdravotních záznamů, č. 2008/594/ES.
12 Evropská komise. Legally eHealth – putting eHealth in its European Legal Context, web:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/legally_ehealth/legally-ehealth-report.pdf
13 Viz podrobnější informace: http://www.calliope-network.eu/Collaborations/tabid/322/Default.aspx
14 Viz www.epsos.eu
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organizačních modelů, počítačových programů, softwarových nástrojů, které podpoří
interoperabilitu systémů elektronického zdravotnictví, které existují na národní úrovni.

Dne 7.2.2008 byl zahájen společný projekt evropských normalizačních organizací CEN,
Cenelec a ETSI pod názvem eHEALTH-INTEROP, který má za cíl naplnění požadavků
Komise uvedených v pověření M/403 (viz výše).15

Dne 4.11.2008 vydala Komise sdělení č. KOM(2008) 689 o přínosu telemedicíny pro
pacienty, systémy zdravotní péče a společnost. Komise definovala nástroje telemedicíny a
telemonitoringu a předložila příklady jejich využití:

„Telemedicína může zlepšit přístup ke specializované péči v oblastech, které trpí nedostatkem
odborníků, nebo v oblastech, v nichž je přístup ke zdravotní péči komplikovaný. Telemonitoring
může zlepšit kvalitu života chronicky nemocných pacientů a snížit množství hospitalizací. Služby
jako teleradiologie a telekonzultace mohou pomoci zkrátit dobu čekání, optimalizovat využití
zdrojů a zvýšit produktivitu.“

Komise uvádí, že do budoucna podpoří myšlenky a iniciativy, které promění uvedené cíle
v realitu a za tím účelem bude spolupracovat s členskými státy a všemi zúčastněnými
stranami.

Rok 2009:
V rámci českého předsednictví EU proběhla dne 20.2.2009 v Praze ministerská konference o
e-zdravotnictví pod záštitou ministryně zdravotnictví Danielou Filipiovou. Ministři přijali
Pražskou deklaraci16, která zdůrazňuje přínosy elektronického zdravotnictví pro (i)
jednotlivce (elektronizace může zvýšit kvalitu a efektivitu péče, přičemž interoperabilita
elektronických systémů může usnadnit přeshraniční pohyb pracovníků v rámci EU), (ii) pro
společnost (strategické tržní odvětví, kde lze předpokládat dynamický růst a inovace), a (iii)
pro ekonomiku (elektronizace může  snížit náklady na péči). Ministři rovněž vyzvali Komisi a
členské státy k vytvoření jednotného prostoru elektronického zdravotnictví v EU, který
usnadní občanům přístup ke zdravotní péči.

Dne 1.12.2009 pak přijala Evropská rada závěry o bezpečné a účinné zdravotní péči
prostřednictvím e-zdravotnictví (Úřední věstník EU č. C 302/12). V těchto závěrech
Evropská rada připomněla pražskou deklaraci a dosavadní iniciativy Evropské unie týkající se
e-zdravotnictví (akční plán z r. 2004, závěry Evropské rady z r. 2004, doporučení Komise o
přeshraniční interoperabilitě a sdělení Komise o telemedicíně – viz výše) a vítala spolupráci
členských států v rámci rozsáhlého projektu epSOS a v rámci telematické sítě Calliope.

Rok 2010:
Sdělení Komise č. KOM(2010) 245 Digitální agenda pro Evropu17 zdůrazňuje, že zavádění
elektronických technologií ve zdravotnictví v EU může nejen zlepšit kvalitu péče a snížit
náklady na léčbu, ale též může zpřístupnit kvalitní zdravotní péči i ve vzdálených lokalitách
(služby telemedicíny) a podpořit volný pohyb osob v EU, bude-li zajištěna interoperabilita
systémů. Za tím účelem Komise uvádí, že si EU musí klást za cíl v této oblasti „odstranit
právní a organizační překážky, především překážky pro celoevropskou interoperabilitu, a
                                                
15 Viz http://www.ehealth-interop.nen.nl/publicaties/2860
16 The Prague Declaration, 20. February 2009: eHealth 2009 Conference Declaration – eHealth for Individuals,
Society and Economy, web: http://www.ehealth2009.cz/Pages/108-Prague-Declaration.html
http://www.ehealth2009.cz/Pages/108-Prague-Declaration.html
17 Sdělení Komise č. KOM(2010) 245 Digitální agenda pro Evropu
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posílit spolupráci mezi členskými státy.“ Komise uvádí, že „Základním předpokladem
úspěchu je, aby tyto technologie zaručovaly právo jednotlivce na bezpečné uložení osobních
informací o zdravotním stavu ve zdravotnickém systému, který je přístupný on-line.“ Komise
za tím účelem navrhuje několik střednědobých opatření:

„Komise bude spolupracovat s příslušnými orgány členských států a všemi zúčastněnými stranami
na těchto opatřeních: Klíčové opatření č. 13: uskutečnit pilotní projekty na zajištění bezpečného
přístupu on-line pro evropské občany k jejich lékařským a zdravotním údajům do roku 2015 a
dosáhnout plošného zavedení služeb telemedicíny do roku 2020; Klíčové opatření č. 14: navrhnout
doporučení, kterým se stanoví společný minimální soubor údajů o pacientovi za účelem zajištění
interoperability při elektronickém přístupu k záznamům o pacientech nebo při jejich elektronické
výměně mezi členskými státy do roku 2012[56]. Další opatření: podporovat normy[57], zkoušky
interoperability a certifikaci systémů eHealth na úrovni EU do roku 2015 prostřednictvím dialogu
zúčastněných stran; podpořit společný program v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí
(AAL), který umožňuje starším osobám a osobám s postižením žít nezávisle a aktivně se zapojit do
společnosti.“

Rok 2011:
V srpnu 2011 Evropská komise vydala hodnotící zprávu o postupu implementace akčního
plánu z roku 2004.18 Hodnotící zpráva uvádí, že ačkoli nebyly naplněny všechny cíle
akčního plánu z roku 2004, za 6 let již došlo ke značnému pokroku. Zejména pak:
- všechny členské státy mají podrobné strategie týkající se elektronického zdravotnictví,
- byly vypracovány standardy pro elektronické zdravotní záznamy, přičemž některé členské

státy tyto standardy v praxi využívají, zatímco 4 členské státy využívají alespoň některé
dílčí prvky elektronických zdravotních záznamů (zejména tzv. patient summaries –
shrnutí důležitých informací o pacientovi – v elektronické podobě),

- národní služby elektronické preskripce (elektronické předpisy) existují ve 3 členských
státech,

- služby telemedicíny jsou využívány v rámci některých pilotních projektů, zejména
v severských státech,

- komplexní právní úpravy jsou připravovány v některých státech a uvažuje se o dalších
možnostech právní úpravy ve všech členských státech,

- rozsáhlé pilotní projekty systémů elektronických zdravotních záznamů již byly spuštěny
napříč členskými státy EU, zejména v návaznosti na projekt epSOS,

- elektronické karty zdravotního pojištění byly pilotně implementovány v rámci projektu
NETC@RDS,

- vznikla řada studií v dílčích oblastech elektronického zdravotnictví, zejména s cílem
shrnout nejlepší dostupnou praxi a zkušenosti zainteresovaných osob,

- nejlepší zkušenosti jsou sdíleny prostřednictvím portálu ePractice.eu,
- vytvoření jednotného unijního trhu pro produkty a služby elektronického zdravotnictví  se

stalo dlouhodobým politickým cílem.

Komise konstatuje, že v důsledku prvního akčního plánu z roku 2004 získala EU, jakož i
jednotlivé členské státy, mnohé cenné zkušenosti z různých studií a projektů, ze kterých lze
vycházet při přípravě druhého navazujícího akčního plánu pro elektronické zdravotnictví.

Rok 2012:
V roce 2012 pak Evropská komise publikovala podrobnou zprávu, kterou připravila pracovní
skupina pro elektronické zdravotnictví, jejímž předsedou je prezident Estonska Toomas Ilves.

                                                
18 Evropská komise. Assessing the progress of the eHealth Action Plan for the period 2004-2012. August 2011,
web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/policy/ehap_assess082011.pdf
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Zpráva eHealth Task Force Report – Redesigning Health in Europe for 202019 shrnuje
závěry pracovní skupiny ohledně základních témat, které se vztahují k reorganizaci
zdravotnictví s cílem využít dostupných informačních a komunikačních technologií (ICT). Ze
zprávy vyplývá, že účelem využití technologií ICT ve zdravotnictví však není pouze
generování úspor (např. tím, že dojde k lepšímu sdílení informací mezi poskytovateli
zdravotní péče a zamezí se tak duplicitním výkonům, duplicitním předpisům léků), ale rovněž
zvyšování kvality poskytované péče a posilování úlohy pacienta v rozhodování o nabízené
péči (systémy ICT zajistí lepší informovanost lékařů i pacientů). Případná budoucí
harmonizační opatření ze strany EU mohou podpořit volný pohyb osob – bude-li zajištěna
interoperabilita systémů, zdravotní záznamy v elektronické podobě s každým člověkem
budou „cestovat“ bez ohledu na to, ve kterém členském státě zrovna pobývá. Lepší organizace
a interoperabilita dat umožní jejich lepší využití pro vědu a výzkum; na základě zveřejnění a
vědeckého zkoumání anonymizovaných agregovaných dat z elektronických systémů lze lépe
zkoumat úspěšnost péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních a podpořit informovanost a
tržní chování pacientů při výběru poskytovatele zdravotní péče.

Pokud jde o navrhovaná opatření, která mají zajistit naplnění výše uvedených cílů, pak zpráva
pracovní skupiny zdůrazňuje na prvním místě, že pacient je majitelem zdravotních informací
(lépe řečeno nositelem práv k citlivým osobním údajům), které jsou o něm shromažďovány
v systémech elektronického zdravotnictví. Bez získání souhlasu pacienta není možné
elektronické sdílení jeho citlivých osobních údajů (o zdravotním stavu a poskytnuté péči)
mezi odlišnými poskytovateli péče, resp. elektronické zpracování jeho citlivých osobních
údajů v rámci databáze spravované externím poskytovatelem ICT služeb.

c) Studie pořízené Evropskou komisí v oblasti elektronického zdravotnictví:
Portál Evropské komise obsahuje řadu komparativních a výzkumných studií ve vztahu
k elektronickému zdravotnictví, které mj. popisují různé projekty v této oblasti a výsledky
vědeckého zkoumání (popsané aplikace se týkají např. e-preskripce, zdravotnických záznamů,
telemedicíny, optimalizace pracovních procesů pomocí elektronických aplikací či
optimalizace řízení dodavatelského řetězce ve zdravotnictví)20:
 Methodology to assess Telemedicine Applications (02-2009/02-2010)
 Business models for eHealth
 Legal framework of Interoperable eHealth in Europe
 Monitoring eHealth Strategies
 Requirements and options for actions in RFID in healthcare (02-2008/07-2009)
 Economic Impact of Interoperable Electronic Health Records and ePrescription in Europe

(01-2008/02-2009)21

                                                
19 Zpráva eHealth Task Force Report – Redesigning Health in Europe for 2020, web:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/policy/taskforce/redesigning_health-eu-for2020-
ehtf-report2012.pdf
20 Evropská komise. Completed studies on eHealth issues, web:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/studies/published/index_en.htm#Economic_Impact_of_I
nteroperable_Electronic_Health_Records_
21 Studie obsahuje případové studie následujících systémů:

- Systém ECS (Emergency Care Summary) – NHS Skotsko, Spojené Království
- Elektronické zdravotní záznamy – Fakultní nemocnice v Ženevském kantonu, Švýcarsko
- Nemocniční informační systém v Národní kardiologické nemocnici, Sofie, Bulharsko
- Regionální elektronické zdravotní záznamy a systém epreskripce, Andalusie, Španělsko
- Regionální elektronické zdravotní záznamy a sysétm epreskripce, okres Kronoberg, Švédsko
- Nemocniční informační systém propojující Oblastní nemocnici Kolín s Městskou nemocnicí Čáslav a

dalšími nemocnicemi a ordinacemi praktických lékařů a specialistů v regionu
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 Assessment of financing opportunities available to Member States to support and boost
investment in eHealth (2007-08)

 Best Practices in Europe on "ICT enabled independent living for elderly" (2007-08)
 Study on exchange of good practices in eHealth (2006-08)
 eHealth for Safety - Impact of ICT on Patient Safety and Risk Management (2006-07)
 Study on patient identity in eHealth (2006-07)
 Legally eHealth - study on legal and regulatory requirements of eHealth (2006-07)
 eHealth impact study (2005-06)22

II. ČESKÁ REPUBLIKA:

a) Současná právní úprava
i) Elektronické zdravotní záznamy:
V České republice lze dělit systémy elektronických zdravotních záznamů (dále jen EZZ) do
dvou odlišných kategorií:
1. EZZ, které jsou zdravotnickou dokumentací (dále jen ZD) ve smyslu zákona č. 372/2011

Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZS) – může se např.
jednat o nemocniční informační systémy určené k elektronickému vedení zdravotnické
dokumentace v rámci zdravotnického zařízení;

2. EZZ, které nejsou ZD ve smyslu ZoZS – může se jednat o různé aplikace či systémy
určené k přenosu či sdílení vybraných zdravotních informací elektronickými prostředky;

Ad 1) EZZ, které jsou zdravotnickou dokumentací:
Ustanovení § 54 odst. 1 ZoZS stanoví, že “Zdravotnická dokumentace může být za podmínek
stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou
těchto podob. V elektronické podobě je zdravotnická dokumentace pořizována, zpracovávána,
ukládána a zprostředkovávána v digitální formě s využitím informačních technologií.”

Ustanovení § 55 ZoZS pak stanoví zvláštní požadavky pro případ vedení ZD výhradně
v elektronické podobě:

                                                                                                                                                        
- Platforma pro sdílení zdravotnických záznamů pacientů DPPR, oblast Rhone-Alps, Francie
- Zdravotní informační platforma Sistema SISS, Lombardie, Itálie
- Národní zdravotní informační síť, Izrael
- Elektronické zdravotní záznamy – NorthShore University HealthSystem, USA

22 Studie se zaměřuje na posouzení deseti různých aplikací elektronického zdravotnictví:
- Karta pojištěnce GesundheitsCard Europa (GCE), Německo – karta pojištěnce a navazující ICT

systém umožňuje on-line ověření a proplacení zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění
německých pojištěnců AOK Rheinland a Techniker Krankenkasse, když čerpají péči
v nemocnicích v Nizozemsku a Belgii,

- Elektronická preskripce eRecept, Švédsko
- Systém DISPEC městské záchranné služby v Bukurešti, Rumunsko – slouží k optimalizaci

procesů záchranné služby
- Systém Elios Institutu Curie, Paříž, Francie – komplexní systém elektronických zdravotních

záznamů
- Systém IZIP, Česká republika – webové elektronické zdravotní záznamy
- Databáze Kind en Gezin, Vlámsko, Belgie – očkovací databáze
- Systém MedCom, Dánsko – elektronická zdravotní síť
- MedicalORDERcenter Ahlen, Německo – systém pro optimalizaci dodavatelského řetězce
- Služby NHS Direct a NHS Direct Online, Spojené království – telefonická a internetová

informační služba
- Propojení nemocnic Solleftea a Boras ve Švédsku s telemedicínskou klinikou ve Španělsku
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“ § 55
Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze v elektronické podobě za splnění těchto podmínek:
a) technické prostředky použité k uložení záznamů v elektronické podobě zaručují, že údaje v
provedených záznamech nelze dodatečně modifikovat; technickými prostředky jsou organizačně-
technická opatření, informační systémy, technické zařízení a vybrané pracovní postupy,
b) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace v elektronické podobě,
eviduje seznam identifikátorů záznamů v elektronické dokumentaci pacientů vedené
poskytovatelem a umožňuje jeho poskytování dálkovým přístupem,
c) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den,
d) před uplynutím doby životnosti zápisu na technickém nosiči dat je zajištěn přenos na jiný
technický nosič dat,
e) uložení kopií pro dlouhodobé uchování musí být provedeno způsobem znemožňujícím provádět
do těchto kopií dodatečné zásahy; tyto kopie jsou vytvářeny nejméně jednou za kalendářní rok,
f) při uchovávání kopií pro dlouhodobé uchování na technickém nosiči dat je zajištěn přístup k
těmto údajům pouze oprávněným osobám a je zajištěna jejich čitelnost nejméně po dobu, která je
stanovena pro uchování zdravotnické dokumentace,
g) dokumenty v listinné podobě, které jsou součástí zdravotnické dokumentace a které vyžadují
podpis osoby, jež není zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem, musí být
převedeny do elektronické podoby, která se opatří zaručeným elektronickým podpisem osoby,
která převod provedla; dokument v listinné podobě se uchová,
h) výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí
dokumentů,
i) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace, musí umožňovat vytvoření
speciální kopie uložené zdravotnické dokumentace ve formátu čitelném a zpracovatelném i v jiném
informačním systému.”

Ustanovení § 6 vyhlášky č. 98/2012 vymezuje další technické požadavky na vedení ZD
v elektronické podobě:

„§ 6
(1) V případě zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě je každý záznam do
zdravotnické dokumentace opatřen elektronickým podpisem.
(2) Technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě zaručí
a) zabezpečení výpočetní techniky softwarovými a hardwarovými prostředky před přístupem
neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a
 b) vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci včetně jejich oprav, změn a
mazání.“

Povinnost poskytovatele zdravotní péče vést a uchovávat ZD je zákonem stanovena
v ustanovení § 53 odst. 1 ZoZS, přitom ustanovení § 54 odst. 2 ZoZS výslovně ukládá
poskytovateli povinnost ZD vést průkazně, pravdivě, čitelně a doplňovat ji průběžně.

Závazný obsah ZD je definován v ustanovení § 53 odst. 2 ZoZS a prováděcím předpisem
vydaným dle § 69 ZoZS, kterým je vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Tato vyhláška stanoví zejména minimální obsah ZD a náležitosti související s jednoznačnou
identifikací pacienta a s prováděním zápisů.

Právo nahlížet do ZD (resp. pořizovat výpisy a kopie) je vymezeno v ustanovení § 65 ZoZS.
- toto právo náleží pacientovi a zákonnému zástupci pacienta (§ 65 odst. 1 písm. a) ZoZS),

osobám určeným pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, dále pěstounovi nebo
další pečující osobě (§ 65 odst. 1 písm. b) ZoZS) a osobám blízkým zemřelému pacientovi
(§ 65 dost. 1 písm. c) ZoZS);

- bez souhlasu pacienta mohou dále některé další osoby nahlížet do zdravotnické
dokumentace (§ 65 odst. 2 ZoZS).
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Ad 2) EZZ, které nejsou zdravotnickou dokumentací:
Systémy či nástroje EZZ nemusí být nutně provozovány za účelem vedení ZD v elektronické
podobě. Ustanovení ZoZS nijak nebrání provozu informačních systémů, které nenahrazují
listinou či elektronickou ZD, ale slouží jako doplňkový nástroj pro poskytnutí informace o
zdravotním stavu pacienta oprávněnému okruhu subjektů. Požadavky na provoz takového
systému budou primárně vycházet z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (bude-li takový systém provozován v České republice).
Některá řešení jsou však nabízena i zahraničními poskytovateli prostřednictvím internetu.23

Takový systém, bude-li zajištěno zpracování citlivých osobních údajů o zdravotním stavu
pacienta způsobem souladným s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., může sloužit např. jako
komunikační kanál mezi poskytovateli zdravotních služeb, jenž umožní naplnění povinností
poskytovatele zdravotních služeb předat zprávu a předat informaci dalším poskytovatelům
zdravotních služeb (viz ustanovení § 45 odst 2. písm. f) a g) ZoZS):

“§ 45 (2) Poskytovatel je povinen
… f) předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li mu tento
poskytovatel znám, a na vyžádání též poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo
pacientovi; registrující poskytovatel v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a
porodnictví má povinnost předat zprávu jen v případě, kdy poskytnutí zdravotních služeb indikoval
registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství
pro děti a dorost,
g) předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb
potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších
zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi,”

Obdobně pak takový systém může sloužit ke splnění povinnosti poskytovatele zdravotních
služeb zpřístupnit informace jinému poskytovateli nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi
ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) ZoZS:

“ § 46
(1) Poskytovatel je povinen zajistit
d) aby jinému poskytovateli nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal
konzultační služby, byly zpřístupněny informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve
zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně nutné,”

Relevantnost informací v takovém systému bude zejména záviset na jeho konkrétním
nastavení z pohledu různých faktorů (smluvní a právní aspekty, technické aspekty, míra a
způsob využívání atd.). Pokud jde o bezpečnost zpracovávaných informací a oprávněnost
jejich zpracování, tyto aspekty podléhají kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Obecný
požadavek na zajištění přesnosti zpracovávaných osobních údajů je navíc obsažen
v ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů:

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
§ 5
(1) Správce je povinen

                                                
23 Např. Microsoft HealthVault, World Medical Card, dříve rovněž služba Google Health.
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… c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to
nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, že jím zpracované osobní údaje nejsou s
ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména
zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné
osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst. 6.11) Nepřesné osobní údaje se
musí označit. Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce
povinen bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům,

V praxi bude mít správce zejména povinnost implementovat takové mechanismy, které
umožní oprávněným uživatelům informačního systému upozornit na nepřesné či chybné údaje
a na takovém základě bude mít povinnost osobní údaje doplnit či opravit, resp. chybné údaje
zlikvidovat.

ii) E-preskripce a centrální úložiště elektronických receptů:
Ustanovení § 80 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, umožňují vystavení lékařského
předpisu na léčivé přípravky v listinné nebo v elektronické podobě (tzv. elektronický recept,
též. elektronická preskripce, e-preskripce), který je následně uložen a zpracován v rámci
centrálního úložiště elektronických receptů:

Předepisování léčivých přípravků
§ 80
Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby a veterinární
lékaři, a to vystavením lékařského předpisu, který může být, po dohodě s pacientem, v listinné
nebo v elektronické podobě. Jedná-li se o lékařský předpis v elektronické podobě (dále jen
"elektronický recept"), je předepisující lékař povinen zaslat jej podle § 81 centrálnímu úložišti
elektronických receptů, které mu obratem sdělí identifikační znak, kterým je zaslaný elektronický
recept opatřen. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v
lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi. Prováděcí právní předpis stanoví způsob
předepisování léčivých přípravků, údaje uváděné na lékařském předpisu a pravidla používání
lékařských předpisů. Dále prováděcí právní předpis stanoví postup a podmínky pro komunikaci
předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním
úložištěm elektronických receptů, způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště
elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům, způsob zasílání elektronických receptů
předepisujícími lékaři a způsob evidence elektronických receptů, včetně evidence elektronických
receptů, na které byly léčivé přípravky již vydány.

§ 81
Centrální úložiště elektronických receptů
Centrální úložiště elektronických receptů zřizuje Ústav jako svou organizační součást k
zabezpečení plnění těchto úkolů:
a) přijímat a shromažďovat elektronické recepty zaslané předepisujícími lékaři,
b) sdělit lékaři bezprostředně po obdržení elektronického receptu jeho identifikační znak, na jehož
základě bude předepsaný léčivý přípravek vydán v lékárně,
c) zpřístupnit bezúplatně elektronický recept, na němž předepsaný léčivý přípravek má být vydán,
farmaceutovi vydávajícímu v příslušné lékárně léčivé přípravky, a to bezprostředně po obdržení
jeho žádosti,
d) zabezpečit bezúplatně nepřetržitý přístup do databáze elektronických receptů předepisujícím
lékařům a farmaceutům vydávajícím v lékárnách předepsané léčivé přípravky,
e) zajistit ochranu a bezpečnost v databázi uložených elektronických receptů před jejich
poškozením, zneužitím nebo ztrátou podle zvláštního právního předpisu36) ,
f) zajistit ochranu a předání údajů v případě ukončení činnosti,
g) neodkladně označit elektronický recept zpřístupněný podle písmene c) a vydaný podle § 82.

Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, pak stanoví postup a podmínky pro komunikaci s centrálním úložištěm
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elektronických receptů a další podrobnosti. Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské
praxi, ve znění pozdějších předpisů, pak upravuje přístup lékárníka k vystaveným
elektronickým receptům a komunikaci s centrálním úložištěm elektronických receptů.

V praxi pak SÚKL využíval centrální úložiště nejen ke shromažďování elektronických
receptů (resp. tento způsob předepisování nebyl v praxi příliš využíván), ale též k
elektronickému shromažďování hlášení od lékáren o vydání léčivého přípravku na základě
listinného receptu a o vydání přípravku bez lékařského předpisu s omezením (jednalo se
zpravidla o určené léčivé přípravky, které obsahují látky, které mohou být zneužity k výrobě
drog) – hlášení, která požadoval SÚKL od lékáren ale obsahovala i osobní údaje o osobách,
kterým byl léčivý přípravek vydán. V souvislosti s kontrolou provedenou Úřadem pro
ochranu osobních údajů v roce 2009 bylo rozhodnuto ve správním řízení (prvoinstančně a
následně i v řízení o rozkladu), že Státní ústav pro kontrolu léčiv, který provozuje Centrální
úložiště elektronických receptů, porušil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, když shromažďoval v centrálním úložišti citlivé osobní údaje
prostřednictvím hlášení od lékáren o výdeji léčivého přípravku na základě listinného receptu a
prostřednictvím hlášení o výdeji přípravku bez lékařského předpisu s omezením.

Citujeme ze zveřejněné souhrnné zprávy ÚOOÚ:

„Na základě všech zjištění konstatoval kontrolující inspektor, že Ústav porušil povinnosti správce
osobních údajů, a stanovil nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Základem
uložených opatření bylo opatření, spočívající v povinnosti Ústavu neshromažďovat osobní a citlivé
údaje osob v centrálním úložišti shromažďované prostřednictvím hlášení o výdeji léčivého
přípravku na základě listinného receptu a dále prostřednictvím hlášení o výdeji léčivého přípravku
bez lékařského předpisu s omezením. Dále stanovil Ústavu povinnost osobní a citlivé údaje již
takto shromážděné zlikvidovat.
Ústav proti kontrolnímu zjištění podal řádný opravný prostředek. Ve svém podání zásadně
nesouhlasil se závěry uvedenými v kontrolním protokolu. V druhoinstančním řízení předseda
Úřadu námitkám kontrolovaného proti kontrolnímu protokolu nevyhověl a v plném rozsahu závěry
kontrolujícího inspektora potvrdil, včetně argumentace v nich obsažené. Konstatoval, že žádný
právní předpis nezakládá oprávnění kontrolovaného zpracovávat v centrálním úložišti osobní
údaje zjištěným způsobem. V téže věci bylo vydáno rovněž druhé rozhodnutí předsedy Úřadu, které
řešilo námitku podanou proti uloženému opatření o likvidaci. Uložené opatření stanovilo Ústavu
povinnost likvidovat ty osobní údaje uložené v centrálním úložišti, které jsou v něm uchovávány
bez zákonného důvodu. Předseda této námitce nevyhověl a svým druhoinstančním rozhodnutím
konstatoval, že dle kontrolních zjištění je uchovávání shromážděných osobních údajů nezákonné, a
potvrdil tak v plném rozsahu kontrolní protokol.
Na základě pravomocného rozhodnutí předsedy Úřadu zaslal ředitel Ústavu kontrolujícímu
inspektorovi zprávu o tom, že všechna uložená nápravná opatření akceptuje, a v termínu mu
uloženém je splní.
Na základě pravomocného rozhodnutí zahájil Úřad se Státním ústavem pro kontrolu léčiv správní
řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu. Řízení bylo pravomocně ukončeno a Ústavu
byla uložena pokuta ve výši 2,3 mil. Kč.“24

Pokud jde o využívání elektronických receptů v praxi, i po několika letech od zavedení se
jedná o nástroj, který je využíván menšinově. Tisková zpráva SÚKL ze dne 31.5.2011 uvádí,
že rok 2011 je „pilotním rokem eReceptu, elektronické formy receptu. První lékaři již
předepisují a první lékárny již na eRecept vydávají léčivé přípravky“25 (není však zřejmé,
                                                
24 Úřad pro ochranu osobních údajů – kontroly v minulosti – 2009 – Centrální úložiště elektronických receptů,
web: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=0&submenu=10&loc=754; Původní kontrolní protokol ÚOOÚ,
rozhodnutí ÚOOÚ o uložení pokuty, jakož i rozhodnutí ÚOOÚ k rozkladu proti uložení pokuty jsou rovněž
k dispozici zde: http://www.sukl.cz/lekarny/informace-k-vydani-rozhodnuti
25 Viz http://www.sukl.cz/sukl/tiskova-zprava-ze-dne-31-5-2011
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z jakého předpisu SÚKL dovodil „pilotní“ povahu roku 2011, když příslušná právní úprava
platila již od roku 2008). Mediální zprávy ze srpna 2011 uvádějí, že „elektronický recept
používá osmnáct lékáren a desítky lékárníků i lékařů“26 Ke dni 29.5. 2012 lze z databáze
lékáren na webových stránkách SÚKL zjistit, že celkem 400 lékáren je schopno vydávat
léčivé přípravky na základě elektronického receptu z celkového počtu 2713 lékáren27. Ke dni
9.5.2012 pak Zdravotnické noviny uvádějí, že elektronický recept dosud od zavedení využilo
8 tisíc lidí a na jeho základě byly dosud vydány léky za 4,6 milionů korun, při celkových
nákladech na vybudování systému ve výši 180 milionů korun.28

iii) Národní zdravotnický informační systém a národní zdravotní registry:
Ustanovení § 70 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění
pozdějších předpisů, upravuje národní zdravotnický informační systém (dále jen NZIS), vč.
zdravotnických registrů. Nejdůležitější ustanovení citujeme níže:

§ 70
(1) Národní zdravotnický informační systém je jednotný celostátní informační systém veřejné
správy určený

a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich
ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za
účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení
zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky,
b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
c) k vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků
a zpracování údajů v nich vedených,
d) k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách
zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní
služby,
e) pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, a
f) ke zpracování údajů uvedených v písmenech a) a d) pro statistické účely a k poskytování
údajů a statistických informací v rozsahu určeném tímto nebo jinými právními předpisy, včetně
poskytování informací pro mezinárodní instituce.

(2) Pro zpracování osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému podle
odstavce 1 písm. b) a c) se předávají bez souhlasu subjektu údajů33), pokud dále není stanoveno
jinak, údaje, kterými jsou, je-li subjektem údajů

a) pacient,
1. údaje potřebné k jeho identifikaci, a to číslo pojištěnce, je-li přiděleno, nebo rodné číslo,
není-li tímto číslem číslo pojištěnce, anebo datum narození, není-li přiděleno rodné číslo,
dále název obce a popřípadě název městské části nebo městského obvodu, adresa místa
trvalého pobytu, a jde-li o cizince, adresa místa hlášeného pobytu a státní občanství,
2. údaje související s jeho zdravotním stavem ve vztahu k onemocnění a jeho léčbě, a to
zejména údaje socio-demografické a diagnostické, osobní, rodinná a pracovní anamnéza
pacienta související s onemocněním včetně posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu,
údaje o poskytovaných zdravotních službách pacientovi, dále údaje o výkonu povolání nebo
zaměstnání, popřípadě o výkonu služebního poměru, potřebné pro posouzení zdravotního
stavu pacienta,
3. identifikační údaje poskytovatele, který zdravotní služby poskytoval, včetně oddělení a
pracoviště,
4. identifikační údaje posledního zaměstnavatele pacienta, jde-li o nemoci z povolání,

b) poskytovatel, údaje uvedené v § 74 odst. 1,
c) zdravotnický pracovník, údaje uvedené v § 76 odst. 1,
d) poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby, a osoba poskytující
zdravotní služby podle § 20, údaje uvedené v § 74 odst. 2.

                                                
26 Viz např. http://zpravy.idnes.cz/e-recept-pouzivaji-desitky-lekaru-v-zari-jej-dostanou-pacienti-v-sms-1id-
/domaci.aspx?c=A110811_211506_domaci_taj
27 Viz http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php
28 http://www.zdn.cz/clanek/sestra/elektronicke-recepty-prisly-draho-464662?category=z-domova
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(3) Správcem Národního zdravotnického informačního systému je ministerstvo. Ministerstvo může
pověřit správou části Národního zdravotnického informačního systému nebo správou jednotlivého
registru uvedeného v § 72 odst. 1 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky,
Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy nebo jím zřízenou právnickou
osobu anebo Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky (dále jen „pověřená právnická
osoba“).
(4) Údaje podle odstavce 2 předávají do Národního zdravotnického informačního systému, pokud
je neposkytují podle jiného právního předpisu34),

a) poskytovatelé a poskytovatelé sociálních služeb, v případě, že poskytují zdravotní služby,
b) Národní referenční centrum a zdravotní pojišťovny,
c) příslušní správci nebo jimi pověření zpracovatelé těchto údajů, pokud se jedná o údaje
shromažďované podle jiných zákonů,
d) v případě Národního registru poskytovatelů podle § 74 též příslušné správní orgány, krajské
úřady a osoba pověřená správcem Národního zdravotnického informačního systému,
e) v případě Národního registru zdravotnických pracovníků podle § 76 též

1. školy poskytující střední vzdělávání ve skupině oborů zdravotnického vzdělávání, vyšší
odborné a vysoké školy, které mají akreditovaný vzdělávací nebo studijní program, jejichž
absolvováním získává absolvent odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
podle jiných právních předpisů (dále jen „vzdělávací zařízení“),
2. akreditovaná zařízení podle zákonů upravujících způsobilost k výkonu zdravotnických
povolání,
3. právnické osoby, které jsou pověřenými organizacemi podle zákonů upravujících
způsobilost k výkonu zdravotnických povolání (dále jen „pověřená organizace“),
4. komory,
5. zdravotnický pracovník,
6. ministerstvo,

f) v případě Národního registru léčby uživatelů drog též zařízení služeb sociální péče, zařízení
poskytující služby sociální prevence a programy sociálního poradenství poskytované podle
zákona upravujícího poskytování sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
g) v případě příjemců příspěvku na péči35) Ministerstvo práce a sociálních věcí.

(5) Osoby uvedené v odstavci 4
a) nemají nárok na úhradu nákladů, které jsou spojené s poskytováním údajů do Národního
zdravotnického informačního systému,
b) jsou povinny umožnit ministerstvu nebo pověřené právnické osobě kontrolu správnosti a
úplnosti sdělování údajů do Národního zdravotnického informačního systému.

(6) Údaje do Národního zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické
podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem.

(…)

Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických
pracovníků
§ 72
(1) Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou
a) data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické
službě,
b) národní zdravotní registry, které jsou uvedeny v příloze tohoto zákona,
c) Národní registr poskytovatelů,
d) Národní registr zdravotnických pracovníků,
e) národní zdravotní registry vedené podle zákona upravujícího transplantace,
f) data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona o ochraně
veřejného zdraví,
(dále jen „zdravotnické registry“).
(2) V Národním zdravotnickém informačním systému zdravotnické registry vytvářejí vzájemně
propojenou soustavu a pro účely uvedené v § 73 je možné sdružovat údaje v nich vedené. Pro
vedení těchto zdravotnických registrů lze využívat údaje získané z informačních systémů veřejné
správy a zdravotních pojišťoven.
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§ 73
(1) Účelem zdravotnických registrů je

a) sběr informací k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke sledování
incidence společensky závažných nemocí a jejich důsledků; zároveň slouží jako podklad pro
hodnocení účelnosti diagnostických a léčebných postupů a podporu nebo usměrnění jejich
rozvoje s návazně možnou podporou vybavenosti zdravotnických zařízení přístrojovou
technikou,
b) sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků
ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému,
c) evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými
nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče,
a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká zpracování dat registrů
zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s
cílem zlepšovat zdraví populace,
d) evidence poskytovatelů, poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a
osob poskytujících zdravotní služby podle § 20, personálního zabezpečení poskytovaných
zdravotních služeb a technického a věcného vybavení,
e) evidence zdravotnických pracovníků z hlediska jejich oprávnění k výkonu zdravotnického
povolání a dosaženého vzdělání,
f) získávání potřebných údajů pro statistické účely a poskytování informací.

(2) Přístup k osobním údajům a dalším údajům vedeným ve zdravotnických registrech má,
nestanoví- -li tento zákon jinak,

a) oprávněný pracovník správce a zpracovatele zdravotnického registru,
b) oprávněný zdravotnický pracovník poskytovatele poskytujícího pacientovi zdravotní služby,
které jsou sledovány ve zdravotnickém registru, jde-li o registry uvedené v § 72 odst. 1 písm.
b), e) nebo f),
c) oprávněný zaměstnanec osoby poskytující do zdravotnického registru údaje, jde-li o registr
uvedený v § 72 odst. 1 písm. c), a zdravotnický pracovník poskytující do zdravotnického
registru údaje o své osobě, jde-li o registr uvedený v § 72 odst. 1 písm. d), a to v rozsahu jimi
poskytovaných údajů; tím není dotčen přístup k veřejným částem zdravotnických registrů,
d) oprávněný pracovník Koordinačního střediska transplantací pro potřeby využití
anamnestických dat vedených ve zdravotnických registrech o zemřelém pacientovi, u něhož
byla prokázána mozková smrt a který je potenciálním dárcem, a to pro účely transplantací,
e) oprávněný pracovník instituce, která má ze zákona právo využívat data určeného
zdravotnického registru pro svoji činnost,

(dále jen „oprávněný pracovník“); oprávněného pracovníka určují a žádost podle odstavce 2
předkládají subjekty uvedené v písmenech a) až e). Subjektem oprávněným podat žádost podle
odstavce 3 se též rozumí zdravotnický pracovník podle písmene c), který poskytuje do
zdravotnického registru údaje o své osobě.
(3) Přístup k osobním údajům a dalším údajům vedeným ve zdravotnických registrech zajistí
oprávněnému pracovníkovi ministerstvo, a to na základě žádosti předložené k tomu oprávněným
subjektem podle odstavce 2. Žádost se překládá způsobem umožňujícím dálkový přístup. V žádosti
musí být uvedeny identifikační údaje subjektu, který předkládá žádost, a oprávněného pracovníka,
účel, pro který jsou údaje, k nimž má být v rámci příslušného zdravotnického registru umožněn
přístup, požadovány, a rozsah požadovaných přístupových práv. Ministerstvo sdělí oprávněnému
subjektu rozsah přístupových práv k osobním a dalším údajům vedeným v příslušném
zdravotnickém registru. Jestliže ministerstvo přístup k osobním údajům a dalším údajům vedeným
v příslušném zdravotnickém registru nezajistí, sdělí subjektu, který žádost podal, důvody, které ho
k tomu vedly.
(4) Subjekt podle odstavce 2 je povinen bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu změny
skutečností, na základě kterých byl zajištěn oprávněnému pracovníkovi přístup k osobním a dalším
údajům vedeným ve zdravotnickém registru. Ministerstvo podle závažnosti změn přístup zruší nebo
změní. Ministerstvo přístup zruší též na základě žádosti oprávněného subjektu.
(5) Pro statistické a vědecké účely poskytuje ministerstvo nebo pověřená právnická osoba z
národních zdravotních registrů údaje pouze v anonymizované podobě.
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V současné době fungují následující národní zdravotní registry29:
 Národní onkologický registr
 Národní registr hospitalizovaných
 Národní registr reprodukčního zdraví
 Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí
 Národní registr kloubních náhrad
 Národní registr nemocí z povolání
 Národní registr léčby uživatelů drog
 Národní registr úrazů
 Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve
 Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního

lékařství
 Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů30

 Národní registr dárců orgánů31

 Národní registr osob čekajících na transplantaci orgánů32

 Národní registr provedených transplantací orgánů33.

Pokud jde o shromažďované osobní údaje, pak platí ust. § 73 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb.,
a to, že „Pro statistické a vědecké účely poskytuje ministerstvo nebo pověřená právnická
osoba z národních zdravotních registrů údaje pouze v anonymizované podobě.“ Naopak
přístup k osobním údajům, tj. k informacím v neanonymizované podobě, je přesně vymezen
v ust. § 73 odst. 2 až 4 téhož zákona.

b) Elektronické zdravotnictví v koncepcích a pracovních materiálech veřejného sektoru:
Níže uvádíme stručný přehled koncepcí a dostupných pracovních materiálů veřejného sektoru
od voleb do PS v roce 2002 až do současnosti.34

i) 07/2002-08/2004 –čipové karty (ministryně zdravotnictví Marie Součková), systém IZIS
(ministr zdravotnictví Josef Kubinyi), elektronický identifikátor a rutinní provoz systému
EZK (VZP ČR):

Rozvoj zdravotnické informatiky, resp. elektronizace zdravotnictví, byl postupně předmětem
řady politických koncepcí v oblasti zdravotnictví.

Materiál připravený v únoru 2003 ministerstvem zdravotnictví (v době, kdy byla ministryní
Marie Součková) a předložený vládou Poslanecké sněmovně - Teze střednědobé koncepce
resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003-2006 - výslovně
předpokládal zavedení tzv. čipových karet za účelem přístupu k elektronickým zdravotním
záznamům, cit.:

                                                
29 Viz http://www.uzis.cz/node/4605; seznam registrů je uveden v příloze k zákonu č. 372/2011 Sb. a další
registry jsou zřizovány na základě zvláštního zákona (zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění
pozdějších předpisů).
30 Podle ust. § 18 zákona č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů.
31 Viz tamtéž.
32 Viz tamtéž.
33 Viz tamtéž.
34 Některé dříve publikované materiály rovněž přinášejí přehled dosavadních kroků ČR ve vztahu k e-
zdravotnictví. Viz například
http://www.czrestart.cz/sites/default/files/dokumenty/restart_analyza_10_let_ceskeho_ehealth.pdf
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„Dostupnost medicínských informací spolu s dostupností informací o vlastním zdravotním stavu v
elektronické formě má převratný vliv na aktivitu, požadavky a roli pacienta. Aktivní role pacienta
je nejvýznamnějším trendem současnosti. Její význam bude především v tom, že zajistí zpětnou
vazbu, která zvyšuje kvalitu i efektivitu poskytované péče. Předpokládá se nasazení moderních
metod ochrany identifikace pacienta/pojištěnce s využitím čipové karty pojištěnce s cílem zajistit
bezpečný přístup k informacím a zprůhlednit financování zdravotní péče.“35

Navazující koncepční materiál Základní teze reformy zdravotnictví z července 2004,
připravený ministerstvem zdravotnictví (v době, kdy byl ministrem zdravotnictví Josef
Kubinyi) nadále počítal s plošným zavedením čipových karet a dále i elektronických receptů:

„…Podmínkou je plošné zavedení čipové karty pojištěnce s evidencí zaplacených příspěvků a
jejich ročních limitů. Čipová karta bude využita i pro jiné účely (pro elektronickou preskripci, jako
přístupový klíč ke zdravotní dokumentaci, jako přístupový klíč k evidenci k přehledu čerpané péče
apod.). Zavedení tohoto mechanismu zprůhlední finanční toky mezi poskytovatelem a pacientem a
omezí daňové úniky poskytovatelů… Další modernizační změnou v lékové politice bude postupné
zavedení elektronické preskripce léků (tzv. e-prescribing). Tato metoda, úspěšně zaváděná v
okolních státech EU (Dánsko, Británie, Švédsko, Finsko, Německo, Nizozemí, Španělsko,
Slovinsko), využívá pro předepisování léků a léčivých přípravků informační technologie (čipové
karty a databáze dostupné přes Internet). Umožňuje ošetřujícímu lékaři získat informace o všech
lécích, které momentálně pacient užívá (a vyhnout se tak lékové inkompatibilitě). Zároveň
prakticky zamezuje padělání receptů, zjednodušuje a zprůhledňuje účetnictví spojené s preskripcí
a výdejem léků a veškeré související ekonomické operace. Zkušenosti ukazují, že zavedení
elektronické preskripce sníží nadužívání (zbytečné, duplicitní předepisování) léků..“36

Tento materiál rovněž předpokládal, v souvislosti s vydáním čipových karet, vytvoření
integrovaného zdravotnického informačního systému IZIS (nezaměňovat s IZIP). Tento
systém měl umožnit mj. zabezpečenou komunikaci za účelem „výměn[y] zdravotní
dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními a ostatními subjekty ve zdravotnictví.“37

Výroční zpráva VZP ČR pro rok 2004 navazuje na tyto dvě koncepce z let 2003 a 2004 a
zmiňuje se o přípravách na zavedení čipových karet (tzv. elektronického identifikátoru):
„Zkušenosti s rozsáhlou výměnou průkazů pojištěnce jsou využívány v přípravě na cílový
projekt elektronického identifikátoru. V přípravné fázi projektu Pojišťovna spolupracuje s
orgány EU a v rámci projektu EU Netc@rds jsou identifikační projekty Pojišťovny
koordinovány s dalšími státy EU… V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce směřující k
využití elektronického identifikátoru.“38 Souběžně VZP ČR v r. 2004 rozvíjela systém
internetového přístupu ke zdravotnickým informacím pacienta (IZIP), ohledně kterého
výroční zpráva VZP ČR uvádí, cit.:

„v roce 2004 byl zahájen rutinní provoz internetového přístupu ke zdravotním informacím
pacienta (IZIP). Počet přihlášených klientů k 30. 4. 2004 činil 224 000, počet zdravotnických
pracovníků 3 200, k 31. 7. 2004 se počet přihlášených klientů zvýšil na 287 800 a počet
zdravotnických pracovníků na 3 670. Bylo provedeno 500 000 zdravotnických záznamů. Byla
transformována a dovytvořena sí_ regionálních spolupracovníků pro obsluhu zdravotnických
subjektů. Byly vyhodnoceny cíle tohoto projektu, a to především stabilizace stávajících pojištěnců,

                                                
35 Usensení vlády č. 190 ze dne 24.2.2003; Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva
zdravotnictví ČR v letech 2003-2006 – sněmovní tisk č. 238, 4. volební odbobí.
36 Původní materiál již není k dispozici na oficiálním webu Ministerstva zdravotnictví. Opis je uložen zde:
http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/_media/dokumentace/reformold.pdf; viz str. 8.
37 Viz tamtéž, str. 31
38 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky - 2004, web:
http://www.vzp.cz/uploads/document/1293734597-VZP_2004.pdf
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zvýšení kvality zdravotní péče, efektivnější využívání prostředků ve zdravotním systému,
dodržování bezpečnosti a funkčnosti systému.“ 39

ii) 08/2004 – 10/2005 – papírové zdravotní knížky (ministryně zdravotnictví Milada
Emmerová)

Nový koncepční materiál Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví. Návrh
Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004-2009, předložený ministerstvem zdravotnictví
k veřejné konzultaci v listopadu 2004, představoval odklon od dosavadní koncepce
ministerstva zdravotnictví pod vedením předchozích ministrů Součkové a Kubinyiho, která
předpokládala elektronizaci zdravotních záznamů a zavádění čipových karet. Nová koncepce,
připravená pod vedením ministryně Emmerové, předpokládala nahrazení „samoúčelných
informačních technologií“ tzv. „skutečným kontaktem a spoluprací praktického lékaře
s novou rolí a pacientem“, k čemuž měla sloužit papírová zdravotní knížka, cit.:

„Pro občana pacienta se otevírá v této koncepci příležitost ke koordinaci řešení jeho
zdravotnických problémů ve spolupráci s praktickým lékařem koordinátorem, jehož role je
významnější než dosud a promítá se také do oblasti podpory zdraví. Praktický lékař koordinátor se
stává důležitým spolupracovníkem zdravotní pojišťovny při hodnocení a řízení spotřeby
zdravotnických služeb. Zde může využít současných technických možností datové on-line
komunikace se zdravotní pojišťovnou. Jde tedy o možnou alternativu k IZIPu nebo jeho vývoj
poněkud jiným směrem. Čipové karty pacientů nemají v tomto modelu význam a jejich přínos je
vzhledem k výrazným nákladům ekonomicky neefektivní. Ukazuje se, že cesta ,,zdravotních knížek"
u ohrožených skupin je z hlediska komunikace lékaře a pacienta přínosnější. Využití těchto všech
nástrojů a jejich nákladové efektivity musí být předmětem dalšího pečlivého hodnocení. Namísto
samoúčelných informačních technologií je kladen v koncepci důraz na skutečný kontakt a
spolupráci praktického lékaře s novou rolí a pacientem. Pacientovi při této spolupráci stačí
výrazně levnější alternativa k čipové kartě v podobě zdravotní knížky. Pacient si tedy nemusí
pořizovat nákladnou technologii na čtení čipových karet nebo se vystavovat riziku zneužití jeho
osobních údajů z různých důvodů či komerčních zájmů. Prioritou nad informační technologií je v
tomto případě rozvoj vědění (společnost vědění), podpora dalšího vzdělávání praktických lékařů a
růst významu primární péče. Součástí střednědobých cílů je okruh efektivního financování a úhrad
zdravotnických služeb, který je zapotřebí rozvíjet s využitím konceptu řízení rozhraní, tj. se
zohledněním vazeb a nástrojů na makro a mikroúrovni.“40

Pilotní projekt dobrovolného využívání papírových zdravotních knížek byl zaveden na
podzim roku 2005 (bylo vytištěno 100.000 papírových knížek formátu A5 pro cílovou
skupinu osob starších 60 let), v praxi se však pilotní projekt setkal s odmítavým postojem ze
strany lékařů a projekt nebyl dále rozvíjen. Ministerstvem zdravotnictví původně zvažovaná
povinnost povinného využívání papírových zdravotních knížek nebyla ani prosazena do tehdy
vládou projednávané novely zákona o zdravotním pojištění.41

iii) 10/2005 - 09/2006 – přechodné období (ministr pověřený řízením Zdeněk Škromach,
ministr zdravotnictví David Rath):
Žádné koncepční materiály týkající se elektronického zdravotnictví nebyly publikovány
ministerstvem zdravotnictví v době dočasného působení Zdeňka Škromacha, který byl
pověřen řízením ministerstva zdravotnictví (10-11/2005), a následného působení ministra
zdravotnictví Davida Ratha (11/2005-09/2006).

                                                
39 Viz tamtéž.
40 Původní materiál již není k dispozici na oficiálním webu Ministerstva zdravotnictví. Opis je uložen zde:
http://is.muni.cz/el/1456/jaro2006/PVEKZD/um/W7/koncepce_Emmerova.txt
41 Kučera, P. Knížky nebudou povinné. Lidové noviny - 28.5.2005.
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iv) 09/2006-01/2009 – mezirezortní koordinační výbor pro eHealth (ministr zdravotnictví
Tomáš Julínek)
V době působení ministra zdravotnictví Tomáše Julínka byl zřízen mezirezortní koordinační
výbor pro zavedení eHealth v ČR ke dni 1.7. 2007, „a to v souladu se závěry Rady vlády
pro informační společnost, která byla zřízena usnesením vlády č. 293 ze dne 28.3.2007 a
grémia náměstků jako poradního orgánu ministra zdravotnictví.“42 Na jednání ze dne 12.10.
a 14.11. určil  výbor priority pro jednotlivé oblasti eHealth, mezi něž patří např.: elektronická
zdravotní dokumentace, elektronická preskripce, elektronická identifikace pojištěnce a
poskytovatele zdravotních služeb, zdravotní registry NZIS a konsolidace resortních dat,
elektronický platební styk, elektronizace pre/post graduálního vzdělávání, telemedicína,
registry zdravotníků a zdravotnických zařízení, datové rozhraní komunikací zdravotních
informačních systémů a centrálních referenčních zdravotních záznamů, elektronizace
předávání dokumentů se zahraničními plátci v CMU, úřad pro dohled, zdravotní informační
systém pro občany (portál), vč. údajů o kvalitě.43

Dne 8.2. 2008 schválilo ministerstvo zdravotnictví Věcné záměry projektu eHealth44 a
návazně pak dne 29.2. 2008 schválilo Cíle projektů eHealth v České republice45, v němž
jsou výše uvedené priority podrobněji rozpracovány do konkrétních cílů. Níže uvádíme
vybrané pasáže:

„1. Elektronická zdravotnická dokumentace
Cílem projektu je vytvoření jednotné platformy, založené na mezinárodních standardech,
umožňující výměnu strukturované zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli
zdravotních služeb s významnou úlohou pacienta v celém procesu (…)

2. Elektronická preskripce
Systém pro elektronické předepisování léků – elektronická preskripce – se má stát  jedním
z nástrojů pro přenos receptů, který by měl částečně nahradit či lépe doplnit stávající způsob
přenášení papírového receptu mezi občanem, lékařem, lékárníkem a následně plátcem zdravotních
služeb. V budoucnu si lze představit i převažující či výhradní formu elektronických receptů v České
republice.

Cílem projektu je umožnit elektronickou komunikaci mezi lékařem, který léky předepisuje,
lékárnou, která léky vydává pacientovi, plátci zdravotní péče zastoupené zdravotními pojišťovnami
a také příjemci zdravotní péče – samotnými pacienty. (…)

3. Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický
platební styk
Elektronická identifikace pojištěnce povede k  přiřazení pojištěnce vůči zdravotní pojišťovně a
zdravotnímu plánu. Elektronická identifikace umožní přesnou identifikaci pojištěnce jak v rámci
ČR tak i mezinárodně, zejména s ohledem na platnou legislativu v Evropské unii a volný pohyb

                                                
42 Ministerstvo zdravotnictví. Informace o zřízení Mezirezortního koordinačního výboru pro zavedení eHealth v
České republice. Web: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-zrizeni-mezirezortniho-koordinacniho-
vyboru-pro-zavedeni-ehealth-v-ceske-republice_958_840_1.html
43 Podrobnosti v dokumentu Seznam priorit eHealth, cíle pracovních skupin, web:
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=7904&typ=application/msword&nazev=Seznam%20priorit%20eHe
alth%20-%20c%C3%ADle%20pracovn%C3%ADch%20skupin.doc
44 Viz Ministerstvo zdravotnictví, Věcné záměry projektů eHealth, web:
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=7910&typ=application/msword&nazev=V%C4%9Bcn%C3%A9%2
0z%C3%A1m%C4%9Bry%20projekt%C5%AF%20eHealth%20(verze%201.7.).doc
45 Viz Ministerstvo zdravotnictví. Cíle projektů eHealth, web:
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=8070&typ=application/msword&nazev=C%C3%ADle%20projekt
%C5%AF%20eHealth.doc
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osob v rámci jednotného trhu.  Identifikace pojištěnce spolu s identifikací poskytovatele
zdravotnických služeb pomůže v racionalizaci systému zdravotního pojištění.
 … Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb  bude centrální
certifikační platformou (certifikát a elektronický podpis) opravňující k práci s elektronickou
zdravotní dokumentací a k přístupu do informačního systému pojištěnců. (…)

4. Registry a konsolidace resortních dat
Projekt by měl změnit způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech typů registrů a to
včetně položení technologických základů umožňujících bezpečnou a efektivní komunikaci mezi
subjekty, které do registrů poskytují data a vlastním registrem tak, aby i vlastní naplňování
registrů bylo efektivní to zejména s ohledem na validaci pořizovaných dat s co nevyšší možnou
podporou automatizace těchto validací. Toto je důležité zejména s ohledem na vytěžování dat
z registrů kde aktuálnost a správnost dat je zásadní.
Takto pořizovaná data bude možné takřka v reálném čase zpracovávat pro účely statistiky,
predikce a dalších. (…)

5. Klinické rozhodování, klinické protokoly a Health Technology Assessment (HTA)
Standardizačními aktivitami se podpoří  zpracování obecného schématu   struktury, obsahu a
algoritmů  pro vypracovávání jednotlivých konkrétních postupů, tj. standardů, doporučených
postupů, klinických protokolů a dalších. Tyto aktivity mají směřovat  především  k trvalému
zvyšování kvality a bezpečnosti  poskytovaných zdravotních služeb a snížení nákladů.
Formy zpracování standardů jsou různé. Neexistuje žádný jedinečný nadnárodní formální předpis,
který by bylo možné jednoduše převzít. (…)

6. Portál, vzdělávání a telemedicína
Realizace projektu by měla především zvýšit informovanost občanů o systému zdravotních služeb,
kvalitě poskytovaných služeb, poskytovatelích služeb, právech pacienta, financování zdravotnictví,
odborné informace pro laika o zdraví a nemoci, lécích a další informace v závislosti na aktuálních
potřebách.

Portál umožní přístup ke zdravotní dokumentaci pro občany a stane se důležitým východiskem pro
aktivní zapojení pacienta do procesu prevence a poskytování zdravotní péče. V současné době jsou
zdravotní záznamy a další informace nejčastěji roztroušeny v rámci řetězce poskytovatelů
zdravotní péče a pacient/občan nemá zajištěn konsolidovaný přístup ke své zdravotnické
dokumentaci. Realizace zabezpečeného a zároveň jednoduchého přístupu k závazné zdravotní
dokumentaci umožní zásadní posun v aktivní roli pacienta a jeho interakci se zdravotnictvím.
Realizací portálu nedojde k centralizaci údajů o pacientech. Mělo by však dojít k vytvoření
specifikace jednotné, technologicky otevřené platformy pro umožnění snadné a bezpečné
komunikace jednotlivých účastníků procesu poskytování zdravotnických služeb .

Projekt portálu musí být v přímé návaznosti na ostatní projekty e-health a čerpat z jejich dat
a informací, zejména systému elektronického zdravotního záznamu, elektronické preskripce, či
registrů (například z registru zdravotníků)

Očekávaným přínosem portálu je rovněž zkvalitnění a zvýšení dostupnosti v oblasti
pre/postgraduálního vzdělávání. Elektronické materiály umožňují mj. i rychlou aktualizaci, mohou
se v nich odrážet nejnovější poznatky z vědecké oblasti a tak budou kvalitní výukové materiály
přispívat ke zkvalitnění péče o občany. Ve spolupráci s univerzitami a dalšími vzdělávacími
institucemi dojde k vytvoření systému pro elektronizaci vzdělávání, tvorbu jednotné struktury e-
learningových lekcí a zavedení systému pro evaluaci vytvořených materiálů a znalostí.

Projekt podpoří rozvoj informačních technologií (telemedicíny) v oblastech distančního hodnocení
výsledků, konzultací s dalšími odborníky, v systému pro podporu rozhodování, vzájemného
propojení pacientů, lékařů, ošetřovatelů, dalších poskytovatelů zdravotní péče a členů rodiny
pacienta.“
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v) 01/2009-05/2009 – české předsednictví EU – konference eHealth a Pražská deklarace
(ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová):
V době českého předsednictví EU byla pořádána konference eHealth pro jednotlivce,
společnost a ekonomiku (19-20.2. 2009) na jejímž závěru byla přijata Pražská deklarace46

Rady EU (k pražské deklaraci viz výše – část I. písm. a) rok 2009).

vi) 05/2009-07/2010 –úřednická vláda (ministryně zdravotnictví Dana Jurásková):
Koncepční materiály k e-zdravotnictví nebyly dále aktualizovány v době úřednické vlády.

vii) 07/2010-současnost – vládní strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České
republiky (ministr zdravotnictví Leoš Heger):
V září 2011 přijala vláda ČR Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České
republiky47, která byla připravena ministerstvem průmyslu a obchodu. Část 4 se zabývá
pilířem zdravotnictví, pro který je stanoven cíl finančně udržitelné evropské úrovně
zdravotnictví. Materiál uvádí, že tohoto cíle lze docílit:

„prostřednictvím sady opatření z několika průřezových tematických okruhů, jež reagují na
dlouhodobé problémy českého zdravotnictví - nízkým využitím informačních technologií počínaje,
přes nevhodné úhradové mechanismy nemotivující poskytovatele péče na výsledku léčby a její
hospodárnosti, nedostatek konkurence mezi zdravotními pojišťovnami orientované na hospodárný
nákup zdravotní péče pro pojištěnce, až po slabou definici rozsahu hrazené péče a odpovědnosti
občanů za vlastní zdrav a respektování léčebného procesu.“ Materiál poskytuje stručné zahraniční
srovnání k eHealth, když uvádí heslovitě: „Neexistuje jediný benchmark pro české zdravotnictví,
různé zdravotní systémy různě dobře zvládají jednotlivé problémové okruhy… e-Health: Dánsko
(například ePreskripce), Španělsko-Andalusie (systém Diraya- sdílení zdravotních záznamů a
koordinace péče), , USA- Veteran Affairs (sdílení zdravotních záznamů pro vyloučení duplicit,
odstranění omylů a lepší koordinaci péče).“

Materiál pak rozděluje potenciální reformní opatření na jednotlivá klíčová témata – pro téma
„léky a technologie“ materiál navrhuje opatření v podobě elektronické preskripce a přechod
na nákup léků prostřednictvím elektronických aukcí. Pro téma „zefektivnění financování
zdravotnictví“ materiál navrhuje opatření např. v podobě sdílení zdravotních záznamů a
koordinace péče mezi poskytovateli. Pro téma „vazba pacienta ke zdraví“ materiál navrhuje
opatření v podobě elektronicky dostupných přehledů péče pro pojištěnce.

                                                
46 The Prague Declaration, 20. February 2009: eHealth 2009 Conference Declaration – eHealth for Individuals,
Society and Economy, web: http://www.ehealth2009.cz/Pages/108-Prague-Declaration.html
47 Usnesení vlády č. 713 ze dne 27.9.2011 o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro
období 2012-2020. Viz dokument „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky“, web:
http://www.businessinfo.cz/files/zahranicni-
obchod/Strategie_MK_Strategie_Mezinarodni_konkurenceschopnosti_CR_up.pdf


