Zápis
Poradní orgán ředitele ÚZIS ČR
Název

Rada Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen Rada
NRPZS)

Zasedání
Místo konání:

Zasedací místnost 116, ÚZIS
ĆR

Datum konání:

19. 9. 2016

Typ jednání:

1. zasedání Rady NRPZS

Čas:

13:00 – 16:30

Přítomní:

Dle prezenční listiny (Příloha č. 1)

Omluveni:

Ing. Bartůňková, Ing. Bambuch, Ing. Lavičková, Ing. Zdražilová.
Program zasedání Rady NRPZS

Bod programu

1.

Přivítání, úvod a představení programu zasedání Rady NRPZS (Příloha č.2) RNDr.
Ladislav Dušek, Ph.D.
- informace o programu 1. zasedání NRPZS – bez připomínek,
- představení účelu Rady NRPZS,
- představení materiálů pro zasedání Rady NRPZS,
- představení systému NZIS, jeho výstavby (struktury) a vzájemné komunikace,
výstavba (uspořádání a dobudování) datových úložišť,
- informace o navázané spolupráci s eGovernmentem, ÚOOÚ,
- návrh koncepce zákona o NZIS, který bude předložen k připomínkám členům Rady
NRPZS,
Závěr: Rada NRPZS vzala informace na vědomí.

2.

3.

4.

Představení návrhu statutu a jednacího řádu Rady NRPZS - RNDr. Ladislav Dušek,
Ph.D.
- představení návrhu Statutu a Jednacího řádu Rady NRPZS (Přílohy č. 3 a 4) ,
- informace o tom, že je nutné připomínky vznést nejdéle do 30.9. 2016 – budou
zapracovány a celý materiál zaslán v kompletní podobě na vědomí,
- informace o Příkazu ředitele č. 8 o zřízení Rady NRPZS.
Úkol RNRPZS 1/2016/1 – Připomínky k návrhu Statutu a Jednacího řádu
NRPZS je nutné vznést písemně na adresu tajemnice:
vladimira.tesitelova@uzis.cz v termínu do 30.9.2016, pokud nebudou připomínky
v uvedeném termínu předloženy, má se za to, že statut a jednací řád byl schválen
bez připomínek. Statut a Jednací řád bude ve finální podobě odeslán v termínu
do 15. 10. 2016. na adresu všech členů Rady NRPZS.
Shrnutí proběhlých validací obsahu NRPZS – Ing. Milan Ozner (Příloha č. 5)
- informace o migraci dat provedené k 6/2014 dodavatelem aplikace ICZ – zjištění
závažných vad a nesrovnalostí,
- funkcionalita registru, metodika a následná kontrola a odstranění vad u požadovaných
funkcionalit nebylo v pořádku,
- informace o nařízené validaci údajů ředitelem ÚZIS, sestavení pracovních skupiny
ÚZIS ČR pro validaci údajů NRPZS a k dočasnému pozastavení přístupu do Veřejné
části NRPZS,
- informace k segmentaci vad, informace o vadách systémových, klíčových vadách,
chyby migrace dat,
- informace o metodice validace dat, sledování změn a postupného odstraňovaní
zjištěných vad,
- informace o dalším postupu ve validaci dat (harmonogram), pravidelný měsíční
reporting,
- diskuze - kritika metodiky zpracované ÚZIS ČR, která není k dispozici doposud;
nutná spolupráce s experty krajských úřadů.
Rada NRPZS vzala informace na vědomí.
Úkol Rady NRPZS 1/2016/2 – ustavení pracovní skupiny pro Metodiku NRPZS
(cca 5 osob nominovaných z KÚ).
T: 15.10.2016
.Prezentace klíčových metodických materiálů k NRPZS - RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
- informace o základních metodických materiálech, které byly předány (Příloha č.6 )
- připomínka JČK - přerušení poskytování zdravotních služeb – nutno dořešit,
- informace o vytvoření číselníku PZS pro účely jednotnosti zadávání,
- v materiálech předány změny metodiky – předáno a vhodným tělesem pro korekci
návrhů změn – pracovní skupina pro metodiky – viz. bod 3. tohoto zápisu
Rada NRPZS vzala informace na vědomí
Úkol RNRPZS 1/2016/3 Prověřit otázku přerušení poskytování zdravotních
služeb s účinností od 1.1.2017.
Úkol RNRPZS 1/2016/4 Prověřit informační zprávy ze základních registrů,
navrhnout změnu v notifikaci (nezasílat informace o změnách provedených přímo
na KÚ).

5.

Požadavky na reklamace funkčnosti, rozvoj NRPZS – stav řešení, kritické body, diskuze RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. (Příloha č. 6)
- informace o nedostatečné funkcionalitě webové aplikace, vč. návrhu řešení,
- informace o kategorizaci problémů, přehledu řešených problémů,
- zdržení dáno spoluprací s dodavatelem a nutností získat finanční prostředky,
- komunikace s ROS, ROB – informace o nových funkcích,
- výpis z provedení změn (nikoliv retrospektivně, pro futuro)
- informace o funkcích k usnadnění práce KÚ - možnost zapojit se to testovací verze
v případě zájmu
Rada NRPZS vzala informace na vědomí.
Kontaktní údaje HELP DESK ÚZIS ČR
- helpdesk@uzis.cz, telefon +420 224 972 821,
- přímý kontakt na RNDr. Daniela Klimeše daniel.klimeš@uzis.cz,
- přímý kontakt na ředitele ÚZIS ČR ladislav.dusek@uzis.cz

6.

7.

8.

Prezentace zástupců ČSÚ
- informace o duplicitách IČ,
- 3 problémy z pohledu ČSÚ:
 neztotožnění osoby v ROB je největším problémem
 další problém vymazání IČ,
 není možné zapsat ručně již existující IČ.
(možnost spolupráce s dodavateli – ASEKO napřímo, v naléhavých případech je
možné dle stanoviska zástupců ČSÚ (Ing. Čigáš) smazat ručně ČSÚ)
Prezentace zcela nového portálu NRPZS (na základě novely zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) –
Příloha č. 7.
- představení nového portálu NRPZS,
- drobné připomínky budou zapracovány dle námětů účastníků,
- jedná se o prvotní návrh, který bude podléhat změnám – funkční prototyp bude zaslán
k testování,
- připomínky je možné zasílat na adresu RNDr. Martina Komendy, Ph.D.
martin.komenda@uzis.cz
Úkol RNRPZS 1/2016/5 Oponovat návrh veřejné části portálu NRPZS do 4 týdnů
od zaslání odkazu RNDr. Martinem Komendou, Ph.D.
Neplnění zákonem stanovených povinností PZS - RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
- informace o povinnosti PZS plnit povinnost dle zákona, v rámci Programu
statistického zjišťování, který je i součástí NZIS, (Příloha č. 8)
Rada NRPZS vzala informace na vědomí
Úkol RNRPZS 1/2016/6 Zpracovat dopis ze strany ÚZIS ČR na PZS, kteří neplní
svoji zákonem stanovenou povinnost v rámci Programu statistického zjišťování
s upozorněním, že informace byla odeslána KÚ, nedojde však k uplatnění sankce,
což v příštím období již bude naplněno.
Rada NRPZS vyslovila souhlas s odesláním dopisu na problematické PZS a
zároveň s odesláním jejich seznamu na příslušné KÚ.

Termín dalšího zasedání Rady NZPZS v březnu 2017 v zasedací místnosti č. 116, ÚZIS
ČR, Palackého nám. 4, Praha. Organizací je pověřena Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová,
tajemnice Rady NRPZS
Zapsala:

Mgr.JUDr. V. Těšitelová

Dne:

19.9.2016

Podpis:

Ověřil:

doc.RNDr. L.Dušek, Ph.D.

Dne:

20.9. 2016

Podpis:
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