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Evropská unie 
Evropský sociálnf fond 
Operačnf program Zaměstnanost 

Zápis ze zasedání 

Řídící rada 

Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP 
Zaměstnanost 

Zasedání/schůze předsednictva 

Místo konání: Zasedací místnost 116, ÚZIS éR Datum konání: 23. 10.2018 

Typ jednání: 6. zasedání/schůze předsednictva Čas: 14:00-15:30 

Ing. Milan Blaha, Ph.D., Mgr. Radek Bližňák, Mgr. et Mgr. Michal Duspiva 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., JUDr. Richard Galuška, doc. MUDr. Peter 
Přítomní: Koliba, CSc., Ing. Jan Linda, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Ing. Jan Michálek, 

Ing. Karolína Mišková, Ing. Klára Muselíková, prof. MUDr. Roman 
Prymula, CSc., Ph.O., RNDr. Jitka Soukupová Ph.D., 

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, JUDr. Radek Policar, Ing. Helena 

Omluveni: Rognerová, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, prof. MUDr. Rostislav 
Vyzula, CSc., 

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady 

Bod programu 

1. Přivítání a představení programu jednání - doc. RNDr. Ladislav Dušek (Příloha č.1) -
program byl schválen bez připomínek 

2. Úvod - představení návazností realizovaných projektů ÚZIS (Příloha č.1) - doc. RNDr. 
Ladislav Dušek 

3. Projekt DRG - průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Jan Linda (Příloha č. 2) 
Projekt byl k 5. monitorovací zprávě v polovině své realizace 
Odborné kapacity a čerpání rozpočtu - K 5. monitorovací zprávě vyčerpáno 79,8 
mil. Kč (33 %), aktuálně obsazených 24,05 úvazků a 153 DPČ odborných 
asistentů RN 

- Aktuální vývoj v oceňování: 
i. aktualizace metodiky oceňování (dle připomínkového řízení) 
ii. sběr klinických a ekonomických dat RN za rok 2017 
iii. validace a ocenění produkce 39 referenčních nemocnic 

- Aktuální vývoj - klasifikace hospitalizačních případů: 
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i. Verifikace nastavení systému CZ-DRG s důrazem na klinickou a 
ekonomickou homogenitu DRG bazí a skupin 

ii. Aktualizace metodických materiálů 
111. Vydání CZ-DRG v I.O ve sdělení ČSÚ (ze dne 31. července 2018) 
1v. Zatřídění oceněné hospitalizační produkce RN roku 2017 dle systému CZ

DRG 
- Aktuální vývoj - klasifikace hospitalizačních procedur a kódování dle DRG 

i. Doplnění obsahu KHP - na základě pilotního testování 
ii. Zahájena příprava webového portálu KHP 

m. Plně funkční e-learning pro kodéry 
1v. Připraveny kurzy pro kodéry ve spolupráci s IPVZ 
v. Pokračují práce na Kodérském manuálu 

- Aktuální vývoj - IT nástroje 
1. Aktualizace validační aplikace pro sběr za rok 2017 - implementováno do 

prostředí RN 
ii. Aktualizace datového úložiště dat RN 

iii. Doplněny a rozšířeny validační kontroly pro validaci sebraných dat 
iv. Dokončení nástrojů pre-grouper a grouper do produkčního provozu 

(5.6.2018) a zařazení pre-grouper a grouper do majetku ÚZIS ČR 
v. Příprava licenční politiky distribuce uživatelům 

Výstupy projektu: 
- Oceněná a zatříděná produkce RN 2017 
- Návrh klasifikačního systému CZ-DRG 
- Aktualizovaná metodika oceňování 
- Aktualizovaná verze definičního manuálu pro vybrané MOC 
- Doplněná verze návrhu Klasifikace hospitalizačních procedur 
- Metodika výpočtu relativních vah 
- Metodika sestavení HP 

E-learningový výukový nástroj MKN-1 O 
- Validační aplikace 
- Pre-grouper a grouper 

Usnesení ŘR 6/2018/1 Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

4. Projekt NZIS - průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Milan Blaha, Ph.O. 
(Příloha č. 3) 

Projekt bude končit k 28.2.2019 
Byla poskytnuta informace o všech aktivitách projektu a jeho výstupech 
Aktuálně jsou všechny klíčové aktivity plněny dle harmonogramu a jejich výstupy jsou 
v souladu s implementačním plánem 
Výstupy/Indikátory projektu 

i. 14 ks Inovovaných metodických dokumentů - SPLNĚNO 
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ii. 14 ks Interní webové reporty pro validaci dat v NZIS - SPLNĚNO 
111. 11 ks Soubor analytických reportů - SPLNĚNO 
iv. 14 ks Datové standardy a dokumentace kontrolních vazeb-12x SPLNĚNO 

(finální 2 dokumenty budou hotové k 12/2018) 
v. 1 ks Rámcový návrh postupů pro testování souladu NIS s datovými 

standardy NZIS - v procesu (bude hotovo do 12/2018) 
vi. 2 ks Aplikací - SPLNĚNO 

vn. Definice datového rozhraní - SPLNĚNO, PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNO 
vm. Datové úložiště - SPLNĚNO, PŘIZPÚSOBOV ÁNO 

ix. 20 ks Počet podpořených institucí - SPLNĚNO 
x. 41 proškolených z cílových 60 osob 

xi. Evaluační zprávy - budou dodány ke konci projektu 
Aktuální problém: 
Realizace části zakázky pro řešení analytické platformy firmou byla dodána pouze 
částečně. V ZD veřejné zakázky byly požadovány trvalé licence SW Talend a Tableau, 
dodavatel však není díky změně politiky výrobce těchto licencí dodat licence trvalé, ale 
pouze roční. Tím nejsou naplněny všechny podmínky veřejné zakázky. Dodavatel trvá na 
přijetí částečného plnění z důvodu, že dodané služby již nelze vrátit. 

Možnosti řešení situace: 
1. Přijmout částečné plnění, ponížit kupní cenu (riziko porušení podmínek veřejné 

soutěže) 
ii. Odmítnout plnění jako celek z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (riziko 

soudního sporu) 
Diskuse: 
doc. MUDr. Peter Koliba navrhl požádat MPSV jakožto řídící orgán o stanovisko stran 
uznatelnosti výdaje za částečné plnění zakázky 

Usnesení ŘR 6/2018/2 Řídící rada vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu NZIS 
Jednomyslně. 
Usnesení ŘR 6/2018/3 Řídící rada žádá management projektu NZIS se neprodleně obrátit na 
Řídící orgán a vyžádat si jeho stanovisko stran uznatelnosti výdajů za částečné plnění služby 
Jednomyslně. 

5. Zpráva o zahájení projektu „Datová a analytická základna moderního systému péče o 
duševní zdraví v ČR" Ing. Klára Muselíková (Příloha č. 4) 

Projekt byl zahájen I. 3. 2018 
Řídící radě byla poskytnuta informace o všech klíčových aktivitách projektu: 

KA 1 - Hodnocení parametrů pro optimalizaci psychiatrické péče 
KA 2 - Tvorba registrů 
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KA 3 - Informační systém pro psychiatrickou péči poskytovanou 
multidisciplinárními týmy 
KA 4 - Národní portál duševního zdraví 
KA S - Sebeevaluace projektu 

Aktuální problém: 
Z plánu cash flow je zřejmé, že projekt nedodrží finanční milník čerpání 14 mil. Kč do 
31. 12. 2019. Manažer projektu bude žádat o podstatnou změnu snížení hodnoty milníku 
Vzniká zpoždění v definici registrů, které bude nutno dohnat zintenzivněním komunikace 
garanty registrů. 

Usnesení ŘR 6/2018/4 Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

6. Zpráva o stavu realizace projektů Národní koordinační centrum programů časného 
záchytu onemocnění a Datová základna realizace screeningových programů RNDr. 
Ondřej Májek, Ph.O., (Příloha č.5) 

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění 
- Datum zahájení: 1. 2. 2017 

Cíl: Vybudování systému podpory screeningových programů v celém životním cyklu 
Řídící radě byla poskytnuta informace o všech klíčových aktivitách projektu: 

KA I: vytvoření a činnost odborné rady pro implementaci a řízení programů časného 
záchytu onemocnění a ustavení pracovních skupin 

KA2: zavedení životního cyklu programů časného záchytu onemocnění a vytvoření 
metodického zázemí pro realizaci programu časného záchytu 
KA3: ověření metodiky plánování nového programu a realizace pilotního projektu 
KA4: komunikace a vzdělávání 
KAS: sebeevaluace projektu 

Datová základna realizace screeningových programů 
- Datum zahájení: I. 9. 2017 
- Cíl: Vybudování systému evaluace programů časného záchytu onemocnění 
- Řídící radě byla poskytnuta informace o všech klíčových aktivitách projektu: 

KA 1: odborný tým 
KA2: datové zázemí 
KA3: informační systém 
KA4: evaluace stávajících screeningů 
KAS: sebeevaluace projektu 

Usnesení ŘR 6/2018/5 Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 
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7. Zpráva o zahájení projektů pilotů screeningových programů RNDr. Jitka Soukupová 
Ph.D. (Příloha č.6) 

- V dubnu - květnu 2018 bylo zahájeno osm projektů screeningových programů, na dva 
další projekty byl vydán právní akt. 
Přehled jednotlivých projektů , termín jejich realizace i rozpočet je uveden v tabelární 
formě v Příloze č.6 
Start projektů v tak krátkém časovém intervalu naráží na limity kapacity právního 
oddělení, které se promítnou do drobného zpoždění přípravné fáze projektů 

- O postupu realizace jednotlivých projektů bude Řídící rada informována na příštím 
zasedání 

Usnesení ŘR 6/2018/5 Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

8. Diskuze 
- Mgr. Radek Bližňák otevřel diskusi stran udržitelnosti projektů po jejich ukončení. I když 

zajištění udržitelnosti není povinností danou právním aktem projektů, je obecně 
považována za důležitou a jistá míra udržitelnosti je anticipována. 

- doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. ubezpečil členy rady, že koncept udržitelnosti, 
zejména v rovině personální, vnímá jako velmi důležitý, nicméně bude třeba hledat 
finanční zdroje na mzdové náklady odborných kádrů, kteří udržitelnost zajistí. 

Usnesení ŘR 4/2017/6 Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

Zapsala: RNDr. Jitka Soukupová Dne: 25.10.2018 Podpis: 

J/ Ph.O. 

Ověřil: doc.RNDr. L.Dušek, Ph.O. Dne: 25. IO. 2018 Podpis: � 

PŘÍLOHY 

1. Zahájení a program jednání 

2. Projekt DRG - průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů 

3. Projekt NZJS - průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů 

4. 
Zpráva o zahájení projektu „ Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR" 

5. 
Zpráva o stavu realizace projektů Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a Datová základna 
realizace screeninJ;!ových programů 

6. Zpráva o zahájení projektů pilotů screeningových programů 

/ 




