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Koncepce EZ v ČR promítnutá
do návrhu zákona

Základní principy

ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Principy promítnuté do návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
DECENTRALIZOVANÉ ŘEŠENÍ

Návrh zákona nepředpokládá vznik žádných centrální úložišť zdravotnické dokumentace a dat o
zdravotním stavu pacientů a rovněž minimalizuje centralizaci dat o zdravotnických pracovnících.

OCHRANA DAT A DOBROVOLNOST IMPLEMENTACE

Elektronizace zdravotnictví musí důsledně respektovat právo na ochranu soukromí, centralizace dat je
možná pouze s legislativním zmocněním. V maximální možné míře bude využívání služeb EZ
dobrovolné.

RESPEKT K NASTAVENÝM PROCESŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ

Elektronizace zdravotnictví nesmí měnit zavedené procesy a praxi v systému poskytování a vykazování
zdravotních služeb, jde „pouze“ o elektronizaci nikoli o vznik nového „paralelního“ zdravotnictví.

RESPEKT K NASTAVENÝM ROLÍM INSTITUCÍ

Návrh zákona nesměřuje k žádné změně pravidel v nastavení interakcí „poskytovatel x zdravotnický
pracovník x pacient“. Respektována musí být i stávající pozice ministerstva a zdravotních pojišťoven.
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Principy promítnuté do návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
RESPEKTOVÁNÍ ZÁSAD DIGITÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉ LEGISLATIVY
1. Budování přednostně digitálních služeb (princip digital by default)
2. Maximální opakovatelnost a znovu použitelnost údajů a služeb (princip only once)
3. Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením
(princip governance accessibility)
4. Sdílené služby veřejné správy
5. Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
6. Mezinárodní interoperabilita – budování služeb propojitelných a využitelných v evropském prostoru
7. Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby (GDPR)
8. Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb (princip open government)
9. Technologická neutralita
10.Uživatelská přívětivost

Koncepce EZ v ČR promítnutá
do návrhu zákona

Hlavní novinky, které zákon o
elektronizaci přináší
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Centrální infrastruktura elektronického zdravotnictví
INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Ukotvení Integrovaného datového rozhraní zdravotnictví jako informačního systému veřejné správy,
jehož nedílnými a legislativně ukotvenými součástmi budou jako jeho komponenty kmenové
zdravotnické registry, služby jednak vytvářející digitální důvěru a jednak centrální služby elektronického
zdravotnictví. Nezbytným legislativně ukotveným prvkem zajišťujícím ochranu osobních údajů jsou
provozní a bezpečnostní služby zaznamenávající a uchovávající informace o operacích a činnostech
oprávněných osob (žurnál činností).
ČÁST DRUHÁ
INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ
§6
(1)
Integrované datové rozhraní je informační systém veřejné správy, jehož vzájemně propojené
součásti tvoří
a)
kmenové zdravotnické registry,
b)
služby vytvářející důvěru,
c)
centrální služby elektronického zdravotnictví a
d)
žurnál činností
(dále jen „systémy integrovaného datového rozhraní“).
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Resortní prostředky pro přístup k systémům IDRR
Ukotvení přístupu k systémům Integrovaného datového rozhraní prostřednictvím resortních prostředků
či prostřednictví kvalifikovaných prostředků garantovaných státem.
§ 10
(1)
K systémům Integrovaného datového rozhraní přistupuje oprávněná nebo zapisující osoba s
výjimkou pacienta nebo třetí osoby, která je
a)
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou prostřednictvím resortního systémového
certifikátu pro přístup k Integrovanému datovému rozhraní automatizovaně nebo prostřednictvím
pověřeného pracovníka,
b) fyzickou osobou pomocí vzdáleného přístupu s využitím prostředků elektronické identifikace podle
zákona o elektronické identifikaci ) prostřednictvím Portálu elektronického zdravotnictví nebo
prostřednictvím informačního systému oprávněné osoby které byl vydán resortní systémový
certifikát pro přístup k Integrovanému datovému rozhraní.
(2)
Pověřený pracovník přistupuje k systémům Integrovaného datového rozhraní prostřednictvím
informačního systému oprávněné osoby, která mu přidělila přístupové údaje do svého informačního
systému
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Prostředky pro přístup pacienta k systémům IDRR
Přístup pacienta nebo třetí osoby.

§ 11
(1)
Pacient a třetí osoba přistupují k systémům Integrovaného datového rozhraní pomocí
vzdáleného přístupu s využitím elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci
prostřednictvím Portálu elektronického zdravotnictví.
(2)
Pacient je v souvislosti s využitím Integrovaného datového rozhraní povinen prokázat svoji
totožnost. Povinnost podle věty první má i třetí osoba.
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Identifikátor zdravotnického pracovníka a pacienta
Jsou vydávány správcem Integrovaného datového rozhraní při zápisu do dotčeného registru a je zakotven
proces jeho změny na žádost i z moci úřední (opatření ve vazbě na kybernetický incident).
§ 12
(1)
Identifikátor zdravotnického pracovníka přiděluje ministerstvo při zápisu zdravotnického
pracovníka do Kmenového registru zdravotnických pracovníků.
(2)
Identifikátor pacienta přiděluje ministerstvo při zápisu pacienta do Kmenového registru
pacientů.
(3)
Každý zdravotnický pracovník nebo pacient je identifikován pouze jedním identifikátorem.
Identifikátor zdravotnického pracovníka nebo identifikátor pacienta nelze po přidělení měnit, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Kmenové zdravotnické registry
Vytvoření resortní vrstvy, která by jednak byla napojena na systém základních registrů podle zákona o
základních registrech a umožňovala ztotožnění pacienta a zdravotnického pracovníka a na straně druhé
umožnila jednotnou identifikaci pacienta a zdravotnického pracovníka v rámci resortu cestou přiřazení
klientských bezvýznamových identifikátorů pacienta a zdravotnického pracovníka, a to v souladu s
Rozšířenou metodikou využívání identifikátorů fyzických osob a sdílení údajů o fyzických osobách ve
veřejné správě zpracovanou Ministerstvem vnitra.
Oprávněné zákonem stanovené osoby, ať již veřejnosprávní či soukromoprávní, mohou využívat
kmenové údaje pro svoji činnost jako on-line dostupné a správné údaje bez nutnosti ověřovat jejich
správnost.
Oddíl 1
Kmenové zdravotnické registry
(1)

§ 15

Kmenovými zdravotnickými registry jsou
a) Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb,
b) Kmenový registr zdravotnických pracovníků a
c) Kmenový registr pacientů.

Přístup k systémům IDRR - schéma
Centrální infrastruktura EZ
IDRRZ

Poskytovatel
zdravotních služeb
Ověření přes
rezortní
serverový
certifikát

Součástí
komunikace
bude
ID
konkrétního
pracovníka

KRZP
Lékař ve zdravotnickém zařízení se přihlásí do informačního systému. Prostředek pro přihlášení je v gesci PZS. PZS je
vybaven systémových certifikátem, který umožňuje přístup k rezortním službám. Při komunikaci s centrální službou je
vyžadování zaslání konkrétního IDZP, který se službou pracuje. Za správnost tohoto ID ručí PZS.
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Resortní prostředky vytvářející důvěru
Ukotvení služeb vytvářejících důvěru v rámci elektronického zdravotnictví jako nedílné součásti IDRR,
vydává Ministerstvo zdravotnictví. Proces stanoví provozní dokumentace IDRR. Bezúplatně.
Oddíl 2
Služby vytvářející důvěru
§ 25
(1)

Službami vytvářejícími důvěru v oblasti elektronického zdravotnictví jsou tyto služby:

a) systém zajišťující a poskytující resortní zaručená elektronická časová razítka,
b) systém zajišťující a poskytující služby vzdáleného použití zaručené elektronické pečetě,
c) služby vydávání resortních podpisových certifikátů pro zaručený elektronický podpis a
d) služby vydávání resortních systémových certifikátů pro přístup k
rozhraní.

Integrovanému datovému
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Standardy elektronického zdravotnictví
Definice standardů elektronického zdravotnictví, povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb se jimi řídit
a nastavení procesu jejich vydávání ministerstvem zdravotnictví. Proces vniku nastaví prováděcí právní
předpis.

Postavení oprávněných a zapisujících osob
§3
Poskytovatel zdravotních služeb a poskytovatel sociálních služeb poskytující zdravotní služby podle
zákona o zdravotních službách bez oprávnění (dále jen “poskytovatel zdravotních služeb nebo
sociálních služeb“) jako oprávněná osoba je povinen
a)
dodržovat standardy elektronického zdravotnictví, kterými se rozumí standardy definující
strukturu a formát datových souborů, rozhraní pro vedení a předávání zdravotnické dokumentace v
elektronické podobě a jejich zabezpečení, klasifikace, nomenklatury a terminologie pro jejich použití;
standardy vydává podle § 38 odst. 2 písm b) a § 38 odst. 2 písm. c) ministerstvo,………..
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Zdravotnická dokumentace vedená v elektronické podobě
Úprava změnovým zákonem, kterým se upraví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a změně některých zákonů. Na tuto úpravu naváže novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci.
§ 54a
Poskytovatel zdravotnickou dokumentaci vedenou v elektronické podobě nebo její části, popřípadě
informace z ní, kterou předává v souladu s § 45 odst. 2 písm. f) nebo g), opatří
a) resortním nebo kvalifikovaným časovým razítkem a resortní nebo uznávanou elektronickou pečetí
poskytovatele, nebo
b) resortním nebo kvalifikovaným časovým razítkem a uznávaným nebo resortním elektronickým
podpisem zdravotnického pracovníka, který ji vyhotovil, pokud je podpis vytvořen na základě
certifikátu obsahující identifikaci poskytovatele zdravotních služeb.
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Centrální služby elektronického zdravotnictví
Oddíl 3
Centrální služby elektronického zdravotnictví
§ 26
(1)

Centrálními službami elektronického zdravotnictví jsou tyto služby:

a) služby nahlížení na kmenové údaje v kmenových zdravotnických registrech,
b) služby zápisu do Kmenového registru pacientů,
c) služby výměnných sítí,
d) systém správy souhlasů,
e) portál elektronického zdravotnictví,
f) katalog služeb elektronického zdravotnictví.
(2)
Centrální službou elektronického zdravotnictví jsou dále služby Národního kontaktního místa
podle zákona o zdravotních službách.
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Služby výměnných sítí
Státem garantovaný systém pro předávání kopií zdravotnické dokumentace vedené v elektronické
podobě, jejich částí nebo výpisů z ní. Je to možnost nikoliv povinnost. Bezúplatně. Umožní fungování
stávajících systémů. Pro poskytovatele zdravotních služeb i zdravotní pojišťovny
Služby výměnných sítí
§ 29
Služby výměnných sítí zajišťují bezpečné předávání zdravotnické dokumentace vedené v elektronické
podobě, její části nebo informace z ní mezi poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o
zdravotních službách nebo mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami podle jiného právního
předpisu
prostřednictvím bezpečného šifrovaného komunikačního kanálu. Zdravotnická
dokumentace vedené v elektronické podobě, její části nebo informace z ní odesílané do systému
výměnných sítí jsou zasílány ve formátu stanoveném v provozní dokumentaci podle § 31.
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Služby výměnných sítí
Státem garantovaný systém pro předávání kopií zdravotnické dokumentace vedené v elektronické
podobě, jejich částí nebo výpisů z ní. Je to možnost nikoliv povinnost. Bezúplatně. Umožní fungování
stávajících systémů.

§ 30
(1)
Součástí služeb výměnných sítí je dočasné uložiště, které je určeno k dočasnému uložení
zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě, její části nebo informace z ní určené k
předání (dále jen „zásilka“) na základě požadavku odesílajícího poskytovatele zdravotních nebo
sociálních služeb nebo zdravotní pojišťovny (dále jen „odesílatel“) a jejímu vyzvednutí
poskytovatelem zdravotních nebo sociálních služeb nebo zdravotní pojišťovnou, kterému byly
určeny (dále jen „adresát“).
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Hlavní novinky návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
Systém správy souhlasů
Zásadní prostředek pro pacienta k udělení souhlasu/nesouhlasu s přístupem k registrovaným eHealth
službám pro jiné osoby, jde o nastavení pro náročnější variantu, kdy pacient volí mezi více možnostmi. V
jednodušší variantě volí pouze využívání celé služby ano/ne.
Systém správy souhlasů
§ 32
(1)

Systém správy souhlasů zajišťuje

a) evidenci pacientem udělených souhlasů třetím osobám a odvolaných souhlasů a
b) službu ověření přístupu třetích osob ke službám elektronického zdravotnictví na základě souhlasu
uděleného pacientem,
c) evidenci vysloveného nesouhlasu pacienta s předáváním pacientského souhrnu do jiného členského
státu podle zákona o zdravotních službách .

Koncepce EZ v ČR promítnutá
do návrhu zákona

Legislativně technické řešení
- přehled zpracovávaných úprav
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Koncepce legislativních úprav
Zákon
o elektronizaci
zdravotnictví
Novela zákona
o zdravotních
službách

 Předmět úpravy, základní pojmy, postavení subjektů – práva a povinnosti
 Integrované datové rozhraní resortu zdravotnictví (IDRR)
 Standardy, řízení identit přístupy, registry
 Ministerstvo zdravotnictví, přestupky, společná ustanovení

 Vazba editačních národních registrů (NRPZS, NRZP) na referenční (publikační) vrstvu EZ
 Zdravotnická dokumentace vedená v elektronické podobě
 Základní parametry předávání kopií, částí či výpisů zdrav .dokumentace v el. podobě
 Z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách)

„Změnový“
zákon (např.)

 Z. č. 378/2008 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
 Úst. zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
 Z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
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Návrh obsahu zákona o elektronizaci
Úvodní ustanovení





Předmět úpravy
Vymezení základních pojmů
Postavení oprávněných a zapisujících osob
Součinnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky

Integrované datové rozhraní (IDRR)





Společná ustanovení
Přístup k systémům IDRR
Identifikace zdravotnických pracovníků a pacientů
Systémy IDRR (součásti)
 kmenové zdravotnické registry
 kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb
 kmenový registr zdravotnických pracovníků
 kmenový registr pacientů
 služby zajišťující vazbu na základní registry veřejné správy
 služby vytvářející důvěru
 systém zajišťující a poskytující resortní elektronická časová razítka,
 systém zajišťující a garantující zaručené služby vzdáleného pečetění,
 služby vydávání resortních podpisových certifikátů pro zaručený elektronický
podpis
 služby vydávání resortních systémových certifikátů pro přístup k
integrovanému datovému rozhraní.
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Návrh obsahu zákona o elektronizaci
Integrované datové rozhraní (IDRR)

 Centrální služby elektronického zdravotnictví
 služby nahlížení na kmenové údaje v kmenových zdravotnických registrech,
 služby zápisu do Kmenového registru pacientů,
 služby výměnných sítí,
 systém správy souhlasů,
 portál elektronického zdravotnictví,
 katalog služeb elektronického zdravotnictví
 služby Národního kontaktního místa podle zákona o zdravotních službách.
 Žurnál činností

Výkon státní správy v oblasti elektronizace
zdravotnictví (Ministerstvo)
Přestupky
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Koncepce EZ v ČR promítnutá
do návrhu zákona

Výkon státní správy v oblasti
elektronizace zdravotnictví
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Institucionalizace elektronizace zdravotnictví
§ 38
Ministerstvo
(1)

Orgánem státní správy v oblasti elektronizace zdravotnictví je ministerstvo.

(2)

Ministerstvo v oblasti elektronizace zdravotnictví

a)

provádí koncepční, strategické a programové řízení elektronizace zdravotnictví,

b)
zajišťuje vydávání standardů pro interoperabilitu informačních systémů v elektronickém zdravotnictví na
národní i mezinárodní úrovni,
c)
vydává standardy elektronického zdravotnictví a zveřejňuje ve Věstníku ministerstva a na internetových
stránkách ministerstva,
d)
vydává resortní podpisové certifikáty pro zaručené elektronické podpisy a
certifikáty pro přístup k Integrovanému datovému rozhraní a
e)

provádí kontrolní činnost.

resortní systémové

Děkuji za pozornost.
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