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Váš dopis ze dne 8. května 2020

V Praze dne 21. května 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 8. května 2020, evidované

ve věci plnění, které bylo poskytnuto

povinnému subjektu na základě následujících smluv:

1. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11192876

2. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5127252,

kdy k jednotlivým plněním žádáte veškeré výstupy objednaných projektů, především

výstupy v podobě dokumentů, prezentací a podkladových dat (pokud jsou pro daný

projekt k dispozici), Vám sděluji následující:

K Vámi uvedené smlouvě pod odkazem: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11192876

týkající se objednávky výzkumů veřejného mínění na témata: sdílený lékový záznam

pacienta a konzumace alkoholu Vám zasílám požadované výstupy v příloze.

K Vámi uvedené smlouvě pod odkazem: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5127252,

uvádím, že předmětem plnění výše uvedené smlouvy je Analýza současného stavu

elektronizace zdravotnictví, kterou Vám zasílám v příloze a je také volně k dispozici

na webových stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví

http://nsez.cz/dokumenty/analyza-soucasneho-stavu-elektronizace-

zdravotnictvi_18055_4071_31.html. Tato analýza odráží stav k okamžiku jejího vzniku,
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tedy k 23. 8. 2018. Aktuální stav a pohled na elektronického zdravotnictví je ovlivněn

realizací projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu

MZ", vytvářením nových metodik, EA modelů a vytvářením věcného záměru zákona

o elektronickém zdravotnictví - výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje

elektronického zdravotnictví v rezortu MZ" jsou průběžně zveřejňovány na webových

stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví: http://nsez.cz/obsah/metodiky-

ncez_4071_31.html.
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1. Zpráva – sdílený lékový záznam

2. Zpráva – konzumace alkoholu

3. Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví
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