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Odpověď Ministerstva zdravotnictví (MZ) na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

19. července 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesli následující 

dotazy, Vám sdělujeme následující: 

 

Zpracovalo nebo zpracovává vaše Ministerstvo katalog služeb ve smyslu S2 odst. 4 

zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Pokud ne, kdy se tak stane a v jaké fázi 

to je, z kolika procent je katalog služeb za Ministerstvo hotový? Prosíme o zaslání i 

nedokončeného katalogu. Pokud byl katalog služeb již zpracován, prosíme o jeho 

zaslání. 

 

Ano, na základě zákona 12/2020 Sb. § 2 ods.4 Ministerstvo zdravotnictví pracuje na 

naplnění katalogu služeb v AIS RPP. Je registrováno 20 agend, 2 nové ve fázi 

registrace. Nyní probíhá vkládání detailních popisů služeb VS.  Z 20 agend jsou 3 

agendy bez služeb. Ze zbývajících 17 agend jsou u 6 agend vloženy a schváleny 

všechny detailní popisy, 1 agenda čeká na schválení, 10 agend je ve fázi vkládání. 

Katalog služeb je veřejně publikován na : 

https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatové-

sady%2F00007064%2F2da57720c4c2d44f128834a4f7ebb41a 

 

Kolik výběrových řízení na informační a telekomunikační technologie a služby 

souvisejících se zajištěním naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby 

Ministerstvo vyhlásilo? Prosím o zaslání seznamu těchto výběrových řízení s příslušnými 

odkazy na Věstník veřejných zakázek. Pokud ještě nebylo vypsáno žádné výběrové 

řízení, z jakého důvodu? Kdy tak plánujete? Jaká výběrová řízení plánujete vyhlásit? 

Pokud jste žádná výběrová řízení nevypsali a ani je neplánujete vypsat, jak zajistíte 

naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? 

 

Informace o veškerých výběrových řízeních MZ ČR jsou veřejně dostupné. Budoucí 

výběrová řízení nelze komentovat. Profil zadavatele v elektronickém nástroji 

Tenderarena: Z0001163: Ministerstvo zdravotnictví – TENDER ARENA. 

 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz
https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatové-sady%2F00007064%2F2da57720c4c2d44f128834a4f7ebb41a
https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatové-sady%2F00007064%2F2da57720c4c2d44f128834a4f7ebb41a


 

2 

Budete zajišťovat (byť i jen částečně) naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální 

služby interními zdroji a kapacitami v oblasti informačních a telekomunikačních 

technologií a služeb? Pokud ano, v jakém rozsahu a jak konkrétně? 

 

 Nelze předjímat budoucnost. Částečné využití interních kapacit je pravděpodobné. 

 

Jaké jsou předpokládané náklady Ministerstva související s naplněním zákona 12/2020 

Sb. o právu na digitální služby? Pokud je nemáte vyčísleny, kdy vyčísleny budou? 

Budete v této souvislosti zadávat nějaké zakázky na informační a telekomunikační 

technologie a služby podřízeným organizacím, resp. organizacím zřízeným státem (jako 

například CENDIS, s.p., Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. 

p., Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. atp.)? 

 

Nelze předjímat budoucnost, potřeby budou vyhodnocovány a související náklady 

vyčíslovány průběžně ad hoc.  

Dle plánu digitalizace stanoveného pro MZ probíhá vyhodnocování potřeby vzniku 

nových AIS, a s tím i stanovení potřebných nákladů. Ve spolupráci s MV využijeme již 

některé stávající AIS – Centrum sdílených služeb. Některé agendy jsou již digitalizovány 

– A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků a A8746 Biocidní přípravky – žádosti 

se podávají prostřednictvím systém R4BP, popř. prostřednictvím informačního systému 

CHLAP. U agendy A1243 Léčiva probíhá napojení na unijní portály. 

 

Jaké agendy poskytované Ministerstvem nebudou ve smyslu zákona 12/2020 Sb. o 

právu na digitální služby digitalizovány, protože to vylučuje jejich povaha?  

 

Jedná se o agendy: A29 Lázeňství, A25 Umělé přerušení těhotenství a A4003 Národní 

kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, které neobsahují služby VS. Některé 

úkony agend nebudou digitalizovány z důvodu nehospodárnosti (jednotky či desítky 

použití ročně). 

 

Má Ministerstvo připravený formulář či stanoven postup, jakým způsobem může uživatel 

služby vyžadovat právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti v souladu s S 

8 zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Prosíme o zaslání příslušného 

formuláře či postupu. 

 

Formulář nepoužíváme, ale po zaslání žádosti do datové schránky MZ ověří na MV 

existenci práva, povinnosti či právní skutečnosti a následně ji zapíše do RPP. 

 

 

 

S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


