
                 

 

Zápis ze zasedání 

Řídící rada 

Název  Řídící rada projektů ÚZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost 

 

Zasedání/schůze předsednictva 

Místo konání: on-line Datum konání: 15. 4. 2021 

Typ jednání: 9. zasedání/schůze předsednictva Čas: 13:00 – 14:30 

Přítomní: 

RNDr. Martin Komenda, Ph.D., Ing. Martina Hábová, Ph.D. 

MUDr. Miroslav Zvolský, Ing. Jan Linda, RNDr. Jitka Soukupová 

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, PhDr. Karel Hejduk,  

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., MUDr. Marcela Koudelková  

Ing. Klára Hanibalová, Mgr. Lenka Svobodová 

Mgr. Radek Bližňák, Mgr. Josef Kettner, Mgr. Michal Duspiva, 

Karolína Mišková, Ing. Miroslava Šašmová, JUDr. Radek Policar 

Omluveni:  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ing. Rögnerová Helena, Ing. Jana Knížová 

 

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady 

Bod programu 

 

1. Přivítání a představení programu jednání - Ing. Hanibalová  

- Body programu: 

i. Národní zdravotnický informační portál (RNDr. Komenda) 

ii. DRG Restart (Ing. Linda) 

iii. Národní centrum medicínské nomenklatury a klasifikace (MUDr. Zvolský) 

iv. eHealth a vzácná onemocnění (Ing. Hábová) 

v. Data pro psychiatrii (RNDr. Soukupová) 

vi. Screeningové projekty (PhDr. Hejduk) 

 

2. Informace o postupu realizace projektu NZIP – RNDr. Martin Komenda (příloha č. 1) 

- Řídící rada byla informována o postupu v realizaci projektu: 

- Zveřejněné kategorie a články na NZIP a soulad s publikačním plánem 

- Připravovaná sekce ,,Zdraví hrou“ 



                 

 

- Přehled uživatelů, návštěvnost na NZIP, souvislosti s pandemií COVID-19 v rámci 

navštěvovaných stránek a hledaných pojmů 

- Plán do dalšího období – Řídící rada NZIP, rozvojové workshopy, webináře a 

konference NZIP 2021 

- Na závěr byla Řídící rada informována o administrativní povaze projektu – čerpání 

rozpočtu, odlišnosti proti původnímu plánu, připravované změny v projektu související se 

zpožděním zapříčiněným epidemií koronaviru a úpravami směrem k plnění stanoveného 

finančního milníku projektu. 

 

3. Průběžná zpráva o realizaci projektu DRG Restart – Ing. Jan Linda (příloha č. 2) 

- Řídící rada byla informována o vývoji projektu od posledního zasedání Rady: 

- Došlo k prodloužení projektu o 2 roky, tedy do 28. 2. 2023 

- Mírně nenaplnění personální úvazky 

- Část úvazků týmu MUDr. Zvolského přesunuta do nového projektu NCMNK 

- V roce 2020 byla schválena nová verze CZ-DRG 3.0 s platností pro rok 2021 

- Zkreslení dat za rok 2020 v důsledku epidemie COVID-19  - omezení elektivní péče 

- Zrušení konference DRG Restart 2020 a zahraničních aktivit 

- Informace o činnosti Řídící rady pro implementaci DRG – jako poradní orgán 

ministra zdravotnictví – zástupci ÚZIS ČR, MZČR, zdravotních pojišťoven a 

asociací poskytovatelů lůžkové péče, poslední jednání 26.3.2021 

 

4. Informace o postupu realizace projektu NCMNK – MUDr. Miroslav Zvolský (příloha č. 3) 

- Řídící rada byla informována o výsledcích prvního roku realizace projektu: 

- Probíhá tvorba české verze 11. revize mezinárodní klasifikace nemocí, aktuálně je 

připraveno 47 % hrubého objemu klinického obsahu, probíhají validace odborné 

terminologie s klinickými experty nominovanými Českou lékařskou společností Jana 

Evangelisty Purkyně; Každý měsíc probíhá workshop dvanáctičlenného editorského 

týmu + jazykových expertů. 

- 2. prosince 2020 byla realizována konference KlasifiKon 2020, vzhledem 

k podmínkám v telekonferenční formě. Hlavním tématem byly klasifikace a 

terminologie vzácných onemocnění, předneseno 21 příspěvků, 180 registrovaných 

účastníků. 

- 8. 10. 2020 byl realizován Seminář Kategorizace zdravotnických prostředků 

- Publikována aktualizovaná verze MKF 2020. Průběžně aktualizovány systémy 

ORPHAcodes, KZT, KZM. Je překládán systém HPO. 

- Je dokončován e-learningový kurz Kódování zdravotních služeb CZ-DRG 3.0 revize 

1, další tematické kurzy jsou ve fázi příprav 

- V lednu 2021 se ÚZIS ČR stal Spolupracujícím centrem Světové zdravotnické 

organizace pro oblast mezinárodních klasifikací. 



                 

 

 

- Shrnutí realizace projektu eHealth a VZO – Ing. Martina Hábová (příloha č. 4) 

- Řídící rada byla informována o prvním roce realizace projektu ,,eHealth a vzácná 

onemocnění“: 

- Vzhledem k vazbě na projekt IDRR klíčová aktivita č. 1 dočasně pozastavena 

- V roce 2020 došlo k významné prioritizaci ISIN (IS infekčních nemocí) na úkor 

realizace ostatních projektových aktivit. 

- Byl proveden průzkum evropských registrů VZO pro specifikaci doporučení pro IS 

- Došlo ke specifikaci požadavků na soutěž SW řešení pro vytěžování dat, zadávací 

dokumentace na kontrole MPSV 

- Edukační aktivity směrem k cílovým skupinám pozastaveny kvůli epidemii  

- Aktuálně je s MPSV řešena žádost o změnu projektu – prodloužení doby realizace 

projektu o půl roku a související posun termínu plnění finančního milníku 

 

- Datová základna psychiatrie – RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D. (příloha č. 5) 

- RNDR. Soukupová seznámila Řídící radu s postupem v realizaci projektu Datové základny 

psychiatrie: 

- Výsledky hodnocení parametrů pro optimalizaci péče - počty hospitalizovaných 

dospělých i dětských pacientů, počty propuštěných pacientů 

- Aktualizace ročenky psychiatrické péče 2019, kompletní revize ročenky 

- Zrušení plánovaného šetření o neléčené psychóze a jeho náhrada statistickým 

šetřením psychiatrické péče a psychických problémů za pandemie covid 19 

- Schválení analýz pro Národní akční plán prevence sebevražd 

- Registr CDZ – došlo k revizím metodických dokumentů k registru 

- Plánované propojení portálu psychiatrie s NZIP 

- 07/2020 dodána průběžná evaluační zpráva ze strany DHV Haskoning. 

 

- Aktuální stav realizace screeningových projektů – PhDr. Karel Hejduk (příloha č. 6) 

- Řídící rada byla informována o postupu v realizaci 12 screeningových projektů: 

- Informace o dopadu epidemie COVID-19 na nábory pacientů v projektech 

- NKC – projekt po schválení MPSV rozšířen o realizaci aktivit v rámci tzv. 

covidových studií, činnosti v rámci KA2 a KA3 z velké části dokončeny, probíhají 

činnosti v rámci KA1 a KA3, kde probíhá příprava e-learningu a konference 

PREVON 

- DATOVÁ ZÁKLADNA SCR. PROEJKTŮ – realizace projektu probíhá dle plánu; 

projekt po schválení MPSV rozšířen o realizaci aktivit v rámci tzv. covidových studií 

a s MPSV diskutováno rozšíření datové a informační základny o nové screeningové 

programy 



                 

 

- CERVIX – proběhla distribuce samoodběrových sad ženám splňující kritéria ve 

spolupráci s RBP, zdravotní pojišťovnou (4,8tis. ks), zbylých 200 ks bude 

distribuováno ve spolupráci se SZÚ ženám ve vyloučených lokalitách 

- Adresné zvaní – k 12/2020 proběhla ve spolupráci s ČPZP rozesílka 70 tis. 

inovovaných dopisů, probíhá jednání s VZP a ZPMV k rozesílce 115 tis. dopisů 

v roce 2021 

- RETINO – již došlo 100 % plánovaných pacientů, probíhají analýzy výsledků 

- CCHD – nábor pacientů je na 88 %, průběžná hodnocení probíhají 

- QUIPP – uskutečněna televizní kampaň, vyšetřeno 56 % pacientek 

- CHOPN – významný vliv epidemie COVID-19, prozatím vyšetřeno 13 % 

z plánovaného počtu osob, zpoždění v náboru pacientů, projekt prodloužen 

z dostupného vzorku jsou po analýzách dostupné výsledky 

- PROSTATA – významný vliv epidemie COVID-19 na nábor pacientů, prozatím 

vyšetřeno 14 % z plánovaného počtu osob, proběhne komunikace s MPSV k dalším 

úpravám projektu 

- TYREOPATIE – zahájení ovlivněno dlouhou realizací VZ, rychlý nábor pacientů 

- FH – zahájení ovlivněno dlouhou realizací VZ, praktické zahájení náboru 05/2021 

- OSTEO – realizace ovlivněna dlouhou realizací VZ, vysoutěžení pouze části zakázky 

(respektive nevysoutěžena některá místa VZ), snížení rozpočtu o cca 30 % 

 

 

Zapsala: Ing. Klára Hanibalová Dne: 22. 4. 2021 Podpis:  

Ověřil: prof. RNDr. L.Dušek, Ph.D. Dne: 22. 4. 2021 Podpis:  

 

PŘÍLOHY 

1. Postup v realizaci projektu NZIP 

2. Projekt DRG – průběžná zpráva o realizaci projektu 

3.  Informace k realizaci projektu NCMNK 

4.  Projekt eHealth a vzácná onemocnění 

5.  Projekt Data pro psychiatrii – průběžná zpráva o realizaci projektu 

6. Projekty NSC 
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