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Váš dopis ze dne 20. ledna 2021

V Praze dne 27. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 20. ledna

2021, evidované

pod č. j.:

kterou jste

požadoval odpověď na následující otázky:
1.

Kdy

dostal

zpracovatel

finální

zadání

k

vytvoření

rezervačního

systému

pro očkování proti covid-19? Tedy kolik času bylo na vytvoření a otestování díla?
2. Kdo zodpovídal za zadání a přebrání díla?
3. Jakým způsobem probíhalo testování aplikace před nasazením do ostrého
provozu? Podotázka – testoval to vůbec někdo jiný, než vývojář nebo analytik?
4. Jaký je rozpočet na vytvoření díla?
5. Jaký je rozpočet na provoz díla?
6. Spolupracuje portál s údaji ze zdravotních pojišťoven, případně s nějakým jiným
centrálním registrem pro ověření platnosti čísel pojištěnce? Sem patří i ověření, že
daný člověk je stále veden jako živý.

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1
Zadání k vytvoření centrálního rezervačního systému pro očkování bylo Ministerstvem
zdravotnictví vypracováno 23.12.2020.

K otázce č. 2
Ministerstvo

zdravotnictví

ČR,

Hlavní

hygienička

ČR

a

náměstkyně

ministra

pro ochranu veřejného zdraví.

K otázce č. 3
Testování systému

proběhlo standartními metodami, proběhly aplikační, bezpečnostní

i penetrační testy.
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K otázce č. 4
Rozpočet je do 2 mil Kč.

K otázce č. 5
Podpora provozu díla je specifikována v rámci uzavřené smlouvy. Nad rámec této smlouvy
se na provozu interně podílí i ÚZIS ČR a AČR.

K otázce č. 6
V současné době probíhá ověřování vůči Národnímu registru poskytovatelů zdravotních
služeb (NRPZS) při registraci zdravotníků, validace vůči základním registrům probíhá
prostřednictvím Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

S pozdravem
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