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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane   

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt ve 
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 
3. 5. 2020, doručenou na ÚZIS ČR dne 3. 9. 2020, o poskytnutí informací týkajících se následujících 
dokumentů/informací: 

 
„žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se veřejné zakázky „Vybudování 
základní resortní infrastruktury eHealth - Informační datové resortní rozhraní (IDRR)“.: 
 
1. Jak využíval ÚZIS při přípravě a vyhodnocování předmětné veřejné zakázky výstupů 
smlouvy, která byla uzavřena po výběrovém řízení na zakázku „Zpracování metodik tvorby 
nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví“ (tuto smouvu 
podepsalo ministerstvo zdravotnictví 12. 9. 2018)? Výstupy podle této smlouvy obsahují 
mimo jiné modely pro Národní kontaktní místo, registr souhlasů, Index zdravotní 
dokumentace, výměnu a sdílení zdravotní dokumerntace mezi poskytovateli a návrh dalšího 
rozvoje centrálně poskytovaných infrastrukturních služeb (Příloha 1, bod B, paragraf c.): 
Návrh rozvoje a využití IDRR. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  
Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

Vážený pan 

 
  

 

 

Datovou schránkou:  

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 

3. 5. 2020 UZIS/0344478/2020  17. 9. 2020 
   

 



 

 

 Stránka 2  

  

Většina ostatních bodů předmětu plnění se též ve větší či menší míře přímo týká budování 
IDRR. 
2. Pokud ÚZIS výstupy tohoto projektu při přípravě a hodnocení nevyužíval, prosím o 
zdůvodnění proč? 
3. Kvalifikační kritéria pro zakázku „Vybudování základní resortní infrastruktury 
eHealth - Informační datové resortní rozhraní (IDRR)“ mají řadu požadavků na 
realizační tým. Kvalifikace členů týmu se prokazují mimo jiné zakázkami, na kterých 
člen týmu pracoval. Žádám o informaci, zda se projekt „Zpracování metodik tvorby 
nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví“ vyskytuje 
jako referenční projekt u některého z členů týmu nabízeného společností Asseco? 
Pokud ano, pak žádám o sdělení, u kterého z členů týmu se vyskytuje.“ 
 

K výše uvedeným dotazům poskytuje ÚZIS ČR následující informace: 

K dotazu: 

1. Jak využíval ÚZIS při přípravě a vyhodnocování předmětné veřejné zakázky výstupů 
smlouvy, která byla uzavřena po výběrovém řízení na zakázku „Zpracování metodik tvorby 
nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví“ (tuto smouvu 
podepsalo ministerstvo zdravotnictví 12. 9. 2018)? Výstupy podle této smlouvy obsahují 
mimo jiné modely pro Národní kontaktní místo, registr souhlasů, Index zdravotní 
dokumentace, výměnu a sdílení zdravotní dokumerntace mezi poskytovateli a návrh dalšího 
rozvoje centrálně poskytovaných infrastrukturních služeb (Příloha 1, bod B, paragraf c.): 
Návrh rozvoje a využití IDRR. 
Většina ostatních bodů předmětu plnění se též ve větší či menší míře přímo týká budování 
IDRR. 
 

Odpověď ÚZIS ČR: 

Projekt „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth - Informační datové resortní rozhraní 
(IDRR)“ je realizační fází tvorby datového resortního rozhraní a ÚZIS  ČR jako člen podílející se 
expertně i na projektu „Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie 
elektronického zdravotnictví““ tak při tvorbě zadání vycházel ze znalostí svých zaměstnanců, kteří se 
podíleli na vzniku výstupů i v rámci projektů realizovaném na MZČR. Jedná se tedy o projekt, který se 
opírá o obdobný realizační tým a tím je zajištěno provázání na metodické materiály zveřejněné 
Ministerstvem zdravotnictví, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálním potřebám resortu. 
 

K dotazu: 

2. Pokud ÚZIS výstupy tohoto projektu při přípravě a hodnocení nevyužíval, prosím o 
zdůvodnění proč? 



 

 

 Stránka 3  

  

 

Odpověď ÚZIS ČR: 

Viz odpověď číslo jedna. 

K dotazu: 

3. Kvalifikační kritéria pro zakázku „Vybudování základní resortní infrastruktury 
eHealth - Informační datové resortní rozhraní (IDRR)“ mají řadu požadavků na 
realizační tým. Kvalifikace členů týmu se prokazují mimo jiné zakázkami, na kterých 
člen týmu pracoval. Žádám o informaci, zda se projekt „Zpracování metodik tvorby 
nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví“ vyskytuje 
jako referenční projekt u některého z členů týmu nabízeného společností Asseco? 
Pokud ano, pak žádám o sdělení, u kterého z členů týmu se vyskytuje.“ 
 
Odpověď ÚZIS ČR: 

Uvedený projekt se jako referenční u dané společnosti nevyskytuje. 

S pozdravem 

 

         

                                  ředitel ÚZIS ČR 
 
 
 
 

 




