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ČVUT – Světlo do zdraví 

Okruhy témat

• Jak je to s otev!eností dat v "R,
• Jak je to s otev!eností dat v zahrani#í,
• Hodnota Real-World dat pro v$zkum a 
v$voj,
• Úskalí práce s daty poji%toven,
• Anonymizace dat jako cesta k jejich 
dostupnosti,
• Budoucnost otev!en$ch dat,
• Ochrana osobních údaju pacient& a 
dal%í témata.

Informace.

Data

Rozhodnutí?

Využití !

KZP – zkušenosti/výzvy zpracování dat 

• Expertíza a teamwork / problém 
kapacit 

• Kontrola a kvalita dat

• Prioritizace cíl& zpracování 

• Roz%í!ení kapacit/vyu'ití synergie dal%ích subjekt& ? 

• P!ipravenost akademického sektoru? 



üPro úřady, poskytovatele, ZP, pojištěnce:

- měření kvality, výkonnosti, účinnosti metod ad. 

- referenční statistiky  

= organizace sítě, best practice, smluvní pol., orientace poj. ad.     

Informace - příklady využití real data v.z.p

Budoucnost = neudržitelnost systému = nutná systémová změna organizace, plánování, financování založená na datech 
a samosprávě ( AI - postupy, indiv. léčba, úhrada za výsledek, plánování sítě, kultivace hrazených služeb apod.)   

Zákon č. 166/1999 Sb. vs. Správce/Zpracovatel (nařízení EHDS ?)

Specifikum ČR = státní, centrální registry a zákon o zdr. službách 
- více zdrojů dat = lepší výstupy ?  

Veřejný zájem na shromažďování indiv. dat
vs. veřejný zájem na jejich ochraně ?  

Veřejný zájem na zpracování indiv. dat  
vs. veřejný zájem na jejich ochraně ? 

Rozhodnutí ÚS (důvody odmítnutí) – efekt?  

Různá úroveň granulity žádaných
dat (na pacienta, na PZS, v čase) = 
různý přístup, stupeň anonymizace apod.  

Dostupnost dat pro sekundární zpracování

Všechno všem ?

Rizika vs. přínosy 

Dostupnost dat pro sekundární zpracování-zítra 

Data pro sekundární využití dle EHDS  
- instituce, posuzující žádost

- vyjmenovány účely (ne marketing) 
- vyjmenovány typy způs. dat
- žadatelem kdokoliv (data ale nelze 
předat )

- povinnost zveřejnění výstupů



Určení nezávislého arbitra posouzení v ČR – KDO ? 
Dostupnost základních informací komukoli

Dostupnost dat subjektům s odpovídající expertizou a účelem
Rozšíření a přiměřená aplikace anonymizačních metod 

Povinnost dodání výstupů (popisu metodiky?)  

Koncepční řešení pro Česko? 

Okamžité zapracování informací do klíčových procesů 
v rámci – rozsah nároku, hrazení služeb, plánování 
kapacit  ad.  

Využití GENERACE
ŘEŠENÍ pro ČR
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Data 
Rychlý svět = rychlá data = rychlé zpracování

INFORMACE
Rutinní vytváření klíčových informací vícero 

veřejnými i neveřejnými subjekty

VÁS SRDEČNĚ ZVOU

KANCELÁŘ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY,
MZ a další podporovatelé

DLOUHODOBÁ VĚCNÁ DISKUZE,
SÉRIE SEMINÁŘŮ A SYMPOZIÍ

Koncept udr� itelného 
zdravotnictví 2030+ 
(první seminá�  22.3. NHÚ)  


