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Váš dopis ze dne 3. září 2020

Praha 11. září 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 (dále jen „MZ“) dne 3. září 2020, evidované pod

ve věci projektu Strategické řízení rozvoje

elektronického zdravotnictví v resortu Ministerstva zdravotnictví, konkrétně o předložení

výstupů z toho projektu, konkrétně výstupů podle Přílohy 1, bodu B, paragraf uc.,

to konkrétně:

a) TO-BE modelů rozvoje centrálně poskytovaných infrastrukturních služeb EZ

s využitím stěžejní komponenty IDRR. Model začlenění a napojení služeb

poskytovaných IDRR na sdílené služby eGov;

b) Návrh realizačních kroků a milníků zohledňující dostupné realizační plány

souvisejících projektů v oblasti elektronizace.

c) Dále žádám o informaci, jakým způsobem souvisejí všechny tyto výstupy se

zadáním a vyhodnocováním veřejné zakázky „Vybudování základní resortní

infrastruktury eHealth – Informační datové resortní rozhraní (IDRR)“.

Vám sděluji následující:

Ad dotaz a):

TO-BE modelů rozvoje centrálně poskytovaných infrastrukturních služeb EZ s využitím

stěžejní komponenty IDRR. Model začlenění a napojení služeb poskytovaných IDRR na

sdílené služby eGov;

Požadovaný výstup výše uvedeného projektu je uveřejněn na webu ncez.mzcr.cz:

https://ncez.mzcr.cz/cs/metodiky/aktualizace-zpracovanych-be-modelu-ea-prioritnich-

opatreni

Jedná se o soubor: IDRR – Integrované Datové Rozhraní Resortu
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Ad dotaz b):

Návrh realizačních kroků a milníků zohledňující dostupné realizační plány souvisejících

projektů v oblasti elektronizace.

Požadovaný výstup výše uvedeného projektu je uveřejněn na webu ncez.mzcr.cz:

https://ncez.mzcr.cz/cs/metodiky/aktualizace-zpracovanych-be-modelu-ea-prioritnich-

opatreni

Jedná se o soubory: - Roadmapa

- Roadmapa – harmonogram

- Roadmapa – závislosti

Ad dotaz c):

Oba zmíněné projekty vznikly v rámci realizace Národní strategie elektronického

zdravotnictví a podílel se na nich za ÚZIS ČR i za MZ obdobný tým. Znalosti odborného

týmu se tak logicky prolnuly do výstupů respektive zadávacích dokumentací obou

projektů.

V rámci projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“

byla vytvořena metodika tvorby IDRR, to znamená byly navrženy funkce, u kterých bylo

v čase realizace projektu předpokládáno, že by je mohlo IDRR plnit a jakým způsobem

by měly tyto požadované funkce principiálně pracovat. Jednalo se tedy o výchozí návrh

architektury IDRR s předpokladem další modifikace dle aktuálních potřeba a situace.

Projekt realizovaný ze strany ÚZIS: „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth

- Informační datové resortní rozhraní (IDRR)“ je pak realizační fází tvorby datového

resortního rozhraní a ÚZIS jako člen člen podílející se na obou projektech při tvorbě

vycházel ze znalostí výstupů, které vznikly i v rámci projektů realizovaných 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.

Poznámka:

V rámci projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“

byla zkratka IDRR rozepisována jako Integrované Datové Rozhraní Resortu, v rámci

projektu „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth - Informační datové

resortní rozhraní (IDRR)“ se zkratka rozepisuje jako Informační Datové Rozhraní

Resortu.
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