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Shrnutí
Tato práce se zabývá tématem zdravotnických dat. Důraz je kladen zejména na instituce, které
zdravotnická data sbírají a zveřejňují, a také na formát, v němž jsou data zpřístupněna. Zvláštní
pozornost je věnována i tzv. otevřeným datům.
Otevřená data lze charakterizovat jako data, která mohou být kýmkoli a za jakýmkoli účelem
neomezeně používána, upravována a sdílena. Smyslem otevřených dat je umožnit každému takový
přístup ke státem spravovaným datům, aby s nimi mohl dále volně nakládat. Otevřená data
přispívají mimo jiné ke zvyšování transparentnosti veřejné správy a k posílení důvěry občanů
ve správu věcí veřejných.
Úlohu sbírat a zveřejňovat zdravotnická data plní v jednotlivých státech různé instituce. Mezi
Českou republikou a Slovenskem je ale možné spatřovat určité paralely. V obou státech existuje
centrální instituce, která spravuje národní zdravotnický informační systém a zdravotnické registry,
podílí se na vytváření zdravotnických statistik, spolupracuje s různými statistickými organizacemi
a poskytuje informace z informačních systémů a registrů. V České republice je touto institucí Ústav
zdravotnických informací a statistiky České republiky, na Slovensku pak Národné centrum
zdravotnických informácií. Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných
jako otevřená data, vymezuje informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních
služeb, v Registru zdravotnických prostředků a také informace o vybraných léčivých přípravcích,
které mají povinné subjekty zveřejnit ve formátu otevřených dat. Povinné subjekty tato data
v otevřeném formátu zveřejňují, u některých z nich ale nejsou splněny všechny náležitosti.
Na Slovensku jsou datasety veřejnosti zpřístupňovány prostřednictvím portálu otevřených dat
„data.gov.sk“. I na tomto portálu se ale nachází datasety, jejichž formát strojové čtení a zpracování
neumožňuje.
Shromažďování a poskytování informací týkající se zdravotního stavu estonské populace a správa
národních zdravotnických statistik, registrů a databází je úkolem estonského Národního institutu
pro rozvoj zdraví (Tervise Arengu Instituudi), jehož aktivity koordinuje odbor zdravotnictví
vytvořený v rámci Ministerstva sociálních věcí (Sotsiaalministeeriumi).
Statistiky, jež zahrnují údaje o zdravotním stavu, zdravotním chování populace a využívání služeb
zdravotní péče, zveřejňuje oddělení zdravotnické statistiky Národního institutu pro rozvoj zdraví
pravidelně v databázi zdravotnické statistiky a zdravotnického výzkumu. Analýzy a kompilace
zpracované tímto oddělením jsou k dispozici nejen v estonském, ale také v anglickém jazyce.
V Německu má klíčovou roli v oblasti shromažďování a zveřejňování zdravotnických dat Institut
Roberta Kocha (Robert Koch-Institut), spadající do rezortu Spolkového ministerstva zdravotnictví
(Bundesministerium für Gesundheit). Tento institut provádí průzkumy, zpracovává studie a
odborně zodpovídá za Spolkové zdravotnické zpravodajství (Gesundheitsberichterstattung des
Bundes).
Na provozu Spolkového zdravotnického zpravodajství se podílí rovněž Spolkový statistický úřad
(Statistisches Bundesamt), který spravuje i databázi GENESIS-online. Ta obsahuje podrobné
výsledky oficiálních statistik. Velké množství dat týkající se zdravotnictví nabízí tato databáze také
v otevřeném formátu.
V Rakousku upravuje nakládání se zdravotnickými daty spolkový zákon o zdravotnické
dokumentaci (Bundesgesetz zur Dokumentation im Gesundheitswesen), který ukládá vybraným
provozovatelům zdravotnických zařízení povinnost shromažďovat statistické údaje o svých
zařízeních, zaměstnancích, zdravotně-technickém vybavení a provedených výkonech. Výslednou
zprávu pak tito provozovatelé předkládají ministerstvu zdravotnictví.
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Rakouská zdravotnická zařízení jsou rovněž povinna účastnit se šetření týkajících se kvality
poskytovaných zdravotnických služeb. Zprávy z těchto šetření vypracovává Platforma kvality,
provozovaná společností Gesundheit Österreich GmbH, která tak činí z pověření Spolkové
zdravotní agentury. K těmto datům mají přístup pouze zdravotnická zařízení a jejich zástupci.
Veřejnost se může následně seznámit s konkrétními výstupy. Data získaná z takovýchto šetření
využívá např. portál „kliniksuche.at“, jehož cílem je poskytovat uživatelům přehledné informace,
které jim mohou pomoci ve volbě vhodného zdravotnického zařízení.
Ve Spojeném království se sběru a zveřejňování zdravotnických dat věnuje řada útvarů a institucí.
K nim patří např. anglická Národní zdravotní služba (NHS England), skotská Národní zdravotní
služba (NHS Scotland), Národní statistický úřad (Office for National Statistics) nebo Úřad veřejného
zdraví Anglie (Public Health England).
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Zdravotnictví a otevřená data
Otevřená data jsou fenoménem posledních let a jejich definic existuje celá řada. Organizace Open
Knowledge Foundation charakterizuje otevřená data jako data, která mohou být kýmkoli a
za jakýmkoli účelem neomezeně používána, upravována a sdílena.1 Tato data musí být jednoduše
přístupná a zpracovatelná, kompletní, pravidelně aktualizovaná a dobře popsaná.2
Obecný rámec pravidel pro opakované použití dokumentů, které subjekty veřejného sektoru
při plnění svých úkolů shromažďují, vytvářejí a šíří, stanovila směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
Ta byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013,
kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále
jako „směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru“). Nejnovější směrnicí je pak
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech
a opakovaném použití informací veřejného sektoru, u níž transpoziční lhůta uplyne 17. července
2021.
Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru v čl. 3. bodu 1 stanovuje obecnou
zásadu, která zní:
„S výhradou odstavce 2 členské státy zajistí, aby byly dokumenty, na které se vztahuje
tato směrnice v souladu s článkem 1, opakovaně použitelné pro komerční nebo
nekomerční účely v souladu s podmínkami podle kapitol III a IV.“

1
2

The Open Definition. Dostupné z: http://opendefinition.org/.
HERNANDEZ, Carlos. Towards a Data Quality Score in open data (part 1).
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V čl. 5 bodu 1 směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru zpřesňuje požadavky
na formát, v němž mají být dokumenty zveřejňovány:
„subjekty veřejného sektoru poskytují své dokumenty v jakémkoliv již existujícím
formátu nebo jazyce, a pokud je to možné a vhodné, v otevřeném a strojově čitelném
formátu spolu s jejich metadaty3“.
Otevřený formát definuje směrnice jako „formát souboru, který není závislý na žádné platformě a
je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo opakované použití
dokumentů“. Strojově čitelným formátem je pak formát, jehož struktura „umožňuje softwarovým
aplikacím v něm snadno nalézt, rozpoznat a získat z něj konkrétní údaje, včetně jednotlivých
uvedených fakt a jejich vnitřní struktury“.4
Opakovaným použitím se rozumí použití dokumentů, které mají v držení subjekty veřejného
sektoru, a to fyzickými nebo právnickými osobami pro jiné komerční nebo nekomerční účely, než
jakým byl původní účel, pro který byly vytvořeny.5
V českém právním řádu zapracovává směrnici o opakovaném použití informací veřejného sektoru
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“), který definuje v § 3 odst. 11 otevřená data jako:
„informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a
strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a
které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat“.
Smyslem otevřených dat je umožnit veřejnosti takový přístup ke státem spravovaným datům, aby
s nimi mohl každý pracovat a využívat je k různým účelům.6 Mezi benefity, které otevřená data
přináší, patří zvyšování transparentnosti a efektivity veřejné správy, posílení důvěry občanů
ve správu věcí veřejných, zvýšení hodnoty dat a podpora ekonomického růstu.7
Pozitivní efekty má zveřejňování otevřených dat také v oblasti zdravotnictví. Stát může na jejich
základě přijímat vhodnější opatření týkající se veřejného zdraví, která mohou být následně
podrobena potenciálně užitečné kontrole ze strany odborníků a veřejnosti. Soukromé subjekty
mohou s otevřenými daty pracovat při vytváření nových produktů a služeb souvisejících se zdravím
a vědci z nich mohou čerpat ve svých výzkumných pracích.8 Otevřená data umožňují rovněž včasné
odhalení některých zdravotních hrozeb. Při zveřejňování zdravotních dat v otevřené formě je avšak
současně třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů,
soukromí a důvěrnosti dat.9

3

Metadata jsou strukturovaná data, která nesou informaci o primárních datech.
Metadata. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000543&local_base=KTD.
4
Čl. 1 odst. 2, bod 6, 7 směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru.
5
Čl. 2 bod 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití
informací veřejného sektoru.
6
HERNANDEZ, Carlos. Towards a Data Quality Score in open data (part 1).
7
K přínosům otevřených dat blíže viz NOVÁKOVÁ, Markéta. Otevřená data: Přínosy, nástroje hodnocení, základní
informace o právní úpravě a povinné subjekty.
8
D’AGOSTINO, Marcelo a kol. Open data and public health.
9
HUSTON, P., V. L. EDGE a E. BERNIER. Reaping the benefits of Open Data in public health.
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Přístup evropských států ke zveřejňování zdravotnických dat
Česká republika
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu
veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní
pojištění a zdravotnický informační systém.10 Podle § 80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jako „ZOVZ“) má Ministerstvo zdravotnictví následující pravomoci:


řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá
za tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně
prevence nemocí a řídí a kontroluje její plnění;



jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech
aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného
hodnocení stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva,



řídí a kontroluje krajské hygienické stanice,



zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající
z mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Krajské hygienické stanice
Po přijetí zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů došlo k rozdělení činnosti hygienické
služby. K výkonu státní správy a státního zdravotního dozoru11 jsou příslušné krajské hygienické
stanice. Odborné služby jako je měření, laboratorní analýzy a zdravotní služby pak zajišťují
zdravotní ústavy.12
Krajské hygienické stanice jsou správními úřady, kterým podle § 82 odst. 2 ZOVZ náleží:







10

vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a
podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné
Ministerstvo zdravotnictví,
vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších
povinností
provádět epidemiologické šetření podle § 62a ZOVZ,
provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů
zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních
podmínek,
zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva
příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva
a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva příslušného regionu.

§ 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
11
Státní zdravotní dozor vykonávají podle § 84 odst. 4 ZOVZ krajské hygienické stanice podle kontrolních plánů, které
určují priority činnosti na tomto úseku ochrany veřejného zdraví.
12
KADEČKA, Stanislav a kol. Legislativní kurs: Právní povaha KHS (KHS jako správní orgán).
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Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
K předmětům činnosti zdravotních ústavů patří sledování ukazatelů zdravotního stavu
obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a
životních a pracovních podmínek a vyšetřování biologického materiálu.
Státní zdravotní ústav (dále jako „SZÚ“) byl zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní
politiku, pro ochranu a podporu zdraví a k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku
ochrany veřejného zdraví. V oblasti ochrany zdraví může Státní zdravotní ústav provádět vědeckou
a výzkumnou činnost. Rovněž se podílí na zdravotní výchově obyvatelstva a zajišťuje surveillance
chřipky v ČR.13
Na webových stránkách zveřejňuje Státní zdravotní ústav zprávy o chřipkové aktivitě, výsledky
laboratorních vyšetření podle typu viru a podle krajů za jednotlivé týdny14, zprávy o výskytu a šíření
HIV/AIDS v České republice15, statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí
z povolání16 a zprávy o výskytu vybraných hlášených infekcí v České republice17.
Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny zpracovávat údaje o zdraví fyzických osob
za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů
výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění a předávat je orgánům ochrany
veřejného zdraví.
Sběr a zveřejňování dat
Zdravotní stav populace se zjišťuje a hodnotí šetřením u obyvatelstva nebo rutinním sběrem
statistických dat. Tato data udávají např. absolutní počty nemocí nebo úmrtí na určitém území
za určitý čas.
Při hodnocení zdravotního stavu se vychází z demografických ukazatelů, ukazatelů úmrtnosti a
ukazatelů nemocnosti. Mezi hlavní demografické ukazatele patří počet obyvatel, věková struktura,
střední délka života, počet živě narozených dětí, počet potratů a přirozený přírůstek. Standardně
využívanými ukazateli je také celková úmrtnost, úmrtnost podle příčin úmrtí18, předčasná
úmrtnost, incidence vybraných infekčních onemocnění, vybraných zhoubných nádorů, zhoubných
nádorů celkem a incidence úrazů.19
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Základním zdrojem informací jsou databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky České
republiky (dále jako „ÚZIS ČR“), který zřídilo Ministerstvo zdravotnictví jako organizační složku
státu k plnění úkolů20 v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
13

Statut Státního zdravotního ústavu. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/statut.pdf.
Zpráva o chřipkové aktivitě, hlášení a výsledky laboratorních vyšetření. Dostupné z:
http://www.szu.cz/tema/prevence/hlaseni-a-vysledky.
15
Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-ovyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr.
16
Nemoci z povolání v České republice. Dostupné z: http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-aohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice.
17
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice. Dostupné z: http://www.szu.cz/publikace/data/2020.
18
Např. úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, na zhoubné nádory, na poranění, úrazy a na otravy.
19
KADEČKA, Stanislav a kol. Legislativní kurs: Hodnocení zdravotního stavu, zdravotní stav obyvatel v ČR.
20
Podle § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích může
k plnění úkolů v rámci své působnosti zřídit ministerstvo organizační složku. O zřízení rozhoduje ministerstvo
opatřením, jehož součástí je zřizovací listina, v níž je v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001
Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací stanoven účel a předmět činnosti organizační
složky.
14
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pozdějších předpisů (dále jako „zákon o zdravotních službách“ a „ZZS“) a zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o státní statistické
službě“).21
ÚZIS ČR je správcem a provozovatelem Národního zdravotnického informačního systému (dále
jako „NZIS“), zdravotnických registrů a registrů a informačních systémů ochrany veřejného zdraví.
V souladu se ZZS zajišťuje ÚZIS ČR sběr, kontrolu, zpracování, analýzu, publikování a ochranu dat
informačních subsystémů NZIS a zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými poskytovateli.
S asociacemi nemocnic, odbornými lékařskými společnostmi, sdruženími lékařů, vysokými
školami, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi spolupracuje ÚZIS ČR na zpřesňování
obsahu NZIS a využití zpracovaných dat.
ÚZIS ČR rovněž spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým statistickým
úřadem, a zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnické statistiky, zejména
s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Sám ÚZIS ČR je jako organizační složka
státu pověřená Ministerstvem zdravotnictví k plnění svých úkolů součástí státní statistické
služby.22
NZIS
Podle § 70 odst. 1 ZZS je NZIS jednotným celostátním informačním systémem veřejné správy, který
je určený:







ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, (…)
k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
k vedení Národního registru poskytovatelů, Národního registru zdravotnických
pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních služeb a zpracování údajů
v nich vedených,
k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel,
o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb (…),
pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, a
ke zpracování údajů (…) pro statistické účely a k poskytování údajů a statistických
informací (…), včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou podle § 72 ZZS např.:






národní zdravotní registry uvedené v příloze ZZS,
Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní
registr hrazených zdravotních služeb,
data přebíraná z informačních systémů infekčních nemocí vedených podle zákona
o ochraně veřejného zdraví,
data z Listů o prohlídce zemřelého,
data ze statistických zjišťování prováděných statistickým ústavem (…).

Účelem zdravotnických registrů je:


21

sběr informací:
 k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje,
 ke sledování incidence, okolností vzniku a šíření společensky závažných
nemocí a jejich důsledků,

§ 79 odst. 3 ZZS.
Statut Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Dostupné z:
https://www.uzis.cz/res/file/dokumenty/statut.pdf.
22
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 ke sledování demografického vývoje, reprodukčního zdraví a důsledků stárnutí
obyvatelstva na poskytování zdravotních služeb,
evidence a sledování pacientů s vybranými společensky závažnými nemocemi a
pacientů s úrazy,
statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy
zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat
zdraví populace,
evidence poskytovatelů zdravotních služeb,
získávání potřebných údajů pro statistické účely a poskytování informací,
evidence zemřelých na základě Listu o prohlídce zemřelého.23

Není-li stanoveno jinak, není pro zpracování zákonem vymezených osobních údajů v NZIS třeba
souhlas subjektu údajů. Do NZIS předávají údaje poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní
pojišťovny a příslušní správci nebo jimi pověření zpracovatelé těchto údajů.24 Údaje získává
ÚZIS ČR i z různých registrů a informačních systémů a také od Ministerstva vnitra a Policie České
republiky (např. datum narození, pohlaví, datum a místo úmrtí a adresu místa pobytu pacienta).25
Orgány ochrany veřejného zdraví jsou v souladu s § 79 odst. 1 ZOVZ oprávněny zpracovávat osobní
údaje a citlivé údaje vypovídající o zdravotním stavu fyzických osob. Rozsah zpracovávaných údajů
může být rozšířen pouze tehdy, je-li to třeba ke splnění povinnosti orgánu ochrany veřejného
zdraví, a to za podmínek stanovených zvláštním zákonem.26
Aby mohly být údaje z registrů využívány orgány ochrany veřejného zdraví, Státním zdravotním
ústavem a zdravotními ústavy pro účely přípravy podkladů pro národní zdravotní politiku,
vyhodnocení stavu ochrany a podpory veřejného zdraví, ke sledování trendů výskytu infekčních
onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení nemocí z povolání, nemocí
z povolání a nemocí souvisejících s prací, musí být nejprve anonymizovány za podmínek
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOOÚ“).27
ZOOÚ stanovuje také podmínky, za nichž jsou orgány veřejného zdraví povinny shromažďovat
údaje, které Česká republika musí předávat mezinárodním organizacím na základě mezinárodní
smlouvy, jíž je vázána. Údaje předávají krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a
Ministerstvo vnitra Ministerstvu zdravotnictví, které je oprávněno předávat je dále mezinárodním
organizacím.28
Přístup k údajům vedeným ve zdravotnických registrech zprostředkovává na základě žádosti
ÚZIS ČR oprávněným pracovníkům. Kdo je oprávněným pracovníkem, stanovuje ZZS v § 73 odst. 2.
V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje subjektu a oprávněného pracovníka, účel, pro který
jsou údaje požadovány a rozsah požadovaných přístupových práv.29
Pro statistické a vědecké účely poskytuje ÚZIS ČR z národních zdravotních registrů údaje pouze
v takové podobě, z níž nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu.30 V souladu s § 18
odst. 1 písm. b) zákona o státní statistické službě poskytuje ÚZIS ČR vytvořené statistické informace
23

§ 73 ZZS.
§ 70 odst. 2 ZZS
25
§ 71 ZZS.
26
§ 79 odst. 2 ZOVZ.
27
§ 79 odst. 3 ZOVZ.
28
§ 79 odst. 5 ZOVZ.
29
§ 73 odst. 3 ZZS.
30
§ 73 odst. 8 ZZS.
24
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pro statistické a vědecké účely každému, kdo si o ně požádá. Za poskytnutí těchto údajů může
ÚZIS ČR žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout vynaložené náklady.
Kromě žádosti o export dat se lze na ÚZIS ČR obrátit také s žádostí o analýzu dat ve formě tabulek,
grafů nebo sumárních čísel, které vznikají statistickou analýzou dat NZIS.31
Obdrží-li ÚZIS ČR žádost o poskytnutí údajů z NZIS podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, poskytne v takovém případě v souladu s § 73 odst. 7 ZZS pouze informace
o struktuře dat. Ze žádosti přitom musí být patrné, že se žadatel domáhá poskytnutí informace
na základě tohoto zákona. V případě, že žadatel nesouhlasí s postupem ÚZIS ČR při vyřizování
žádosti, může podat písemnou stížnost. Nevyhoví-li ÚZIS ČR této stížnosti zcela tím, že poskytne
požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, předloží stížnost nadřízenému
orgánu, jímž je Ministerstvo zdravotnictví. Pokud ÚZIS ČR žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá
ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které je následně spolu se spisovým materiálem
předloženo opět Ministerstvu zdravotnictví.32
Na webových stránkách zveřejňuje ÚZIS ČR různé statistické výstupy, k nimž patří např.
Zdravotnické ročenky České republiky, které obsahově vycházejí zejména z údajů NZIS a
z demografických údajů Českého statistického úřadu. Jejich cílem je podat ucelené informace
o zdravotnictví v České republice, zahrnují proto údaje o zdravotním stavu obyvatelstva, činnosti
zdravotnických zařízení a pracovníků, demografické údaje a také mezinárodní srovnání vybraných
ukazatelů.33
ÚZIS ČR dále zveřejňuje vybrané statistiky týkající se zdravotních služeb, např. ambulantní, léčebné
a lázeňské péče, zdravotnické záchranné služby, činnosti lékáren, záchytných stanic a kojeneckých
ústavů. ÚZIS ČR nabízí „stručné přehledy“ a další dokumenty, v nichž jsou data popsána a
zpracována také ve formě grafů a tabulek.34
Kromě statistik vztahujících se ke zdravotním službám poskytuje ÚZIS ČR rovněž statistiky ohledně
vybraných ekonomických témat35 a vybraných oborů lékařské péče36. K dispozici jsou také
statistiky týkající se společensky významných témat, jako jsou infekční nemoci, patologické
hráčství, potraty, poruchy příjmu potravy nebo návykové látky.37
Otevřená data
Centrálním katalogem otevřených dat v České republice je Národní katalog otevřených dat veřejné
správy ČR38, který obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných jednotlivými
subjekty veřejné správy ČR, a to včetně odkazů ke stažení dat uložených na webových stránkách
konkrétního poskytovatele dat.39

31

ÚZIS ČR. Podání žádosti o export, analýzu dat z NZIS.
ÚZIS ČR. Poskytování informací.
33
Zdravotnická ročenka České republiky. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--knihovna&id=275.
34
Statistické výstupy. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--statistika-zdravotnich-sluzeb.
35
Statistika vybraných ekonomických témat. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--statistikavybranych-ekonomickych-temat.
36
Statistika vybraných oborů lékařské péče. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--statistikavybranych-oboru-lekarske-pece.
37
Společensky významná témata a analýzy. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--vyznamnatemata.
38
Národní katalog otevřených dat. Dostupné z: https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady.
39
Národní katalog otevřených dat (NKOD). Dostupné z: https://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-otevrenychdat#n%C3%A1rodn%C3%AD_katalog_otev%C5%99en%C3%BDch_dat_nkod.
32
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Podle § 4b odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím musí povinné subjekty40
zveřejňovat jako otevřená data informace, které jsou:
„obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo
rejstřících, které jsou na základě zákona každému přístupné a které lze využít při
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při
veřejné kontrole povinných subjektů“.
Seznam informací, kterých se zmíněná povinnost týká, upravuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb.,
o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění pozdějších předpisů (dále jako
„nařízení vlády o seznamu informací“). K povinně zveřejňovaným datům patří:


informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona
o zdravotních službách,



informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle zákona č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon
o zdravotnických prostředích“),



informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský
předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského
předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých
přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem
pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o léčivech“),
s výjimkou dokumentů do této evidence vkládaných.

Správcem Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb je ÚZIS ČR, který je povinen
poskytovat údaje obsažené v registru v podobě otevřených dat. Podle hodnocení uveřejněného
na portálu „opendata.gov“ ÚZIS ČR podmínky dané legislativou splňuje.41 Na svých webových
stránkách ÚZIS ČR uvádí, že „smysluplnost jednotlivých zveřejňovaných datových sad je však
podmíněna povahou dat, která pochází z některého z registrů nebo informačních systémů NZIS“, a
za cíl považuje zveřejňování pouze takových informací, „které budou řádně a v souladu s pravidly
pro otevřená data popsána, a která navíc nepovedou k možné desinterpretaci publikovaných
výstupů“.42
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví provozuje ÚZIS ČR lokální katalog43, který sdružuje
data Ministerstva zdravotnictví a dalších resortních organizací. Datová sada Národního registru
poskytovatelů zdravotních služeb je v katalogu aktualizována na začátku každého měsíce.44
Podle zákona o zdravotnických prostředcích je správcem Registru zdravotnických prostředků45
Ministerstvo zdravotnictví, které jeho správou v souladu s § 78 odst. 2 zákona o zdravotnických
prostředcích pověřilo Státní ústav pro kontrolu léčiv. Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje
ve veřejné části databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o registrovaných
osobách zacházejících se zdravotnickými prostředky, informace o notifikovaných zdravotnických
40

§ 2 odst. 1, 2 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 27.11.2019.
Dostupné z: https://opendata.gov.cz/statistika:pln%C4%9Bn%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%ADvl%C3%A1dy-2019-11-27?s[]=registr&s[]=zdravotn%C3%ADch&s[]=prost%C5%99edk%C5%AF.
42
Publikace datové sady NRPZS. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8334.
43
Katalog otevřených dat: Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Dostupné z: https://opendata.mzcr.cz/.
44
Publikace datové sady NRPZS. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8334.
45
Registr Zdravotnických prostředků [online]. Dostupné z: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/.
41
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prostředcích a informace poskytnuté výrobcem zplnomocněným zástupcem nebo distributorem
v souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod podle § 74 odst. 2
zákona o zdravotnických prostředcích.46 V Národním katalogu otevřených dat ale tato data
náležitým způsobem zveřejněna nejsou.47
Státní ústav pro kontrolu léčiv je povinným subjektem také ve vztahu k informacím týkajícím se
léčiv, vymezených v nařízení vlády o seznamu informací. Ani v tomto případě nejsou datové sady
registrovány v Národním katalogu otevřených dat. Některé datové sady jsou však zveřejněny
v lokálním katalogu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.48
Estonsko
Tvorba zdravotní politiky, monitorování zdravotního stavu obyvatel a organizace národního
zdravotního systému náleží Ministerstvu sociálních věcí (Sotsiaalministeeriumi), které v roce 1993
vzniklo sloučením ministerstva zdravotnictví, sociální péče a práce. Odbor zdravotnictví vytvořený
v rámci Ministerstva sociálních věcí koordinuje aktivity Zdravotní rady (Terviseameti), Lékové
agentury (Raviamiet) a Národního institutu pro rozvoj zdraví (Tervise Arengu Instituudi, dále jako
„Národní institut“), které podléhají přímo ministrovi.49
Sběr a zveřejňování dat
K hlavním aktivitám vládou zřízeného Národního institutu patří hodnocení zdravotního stavu
populace, podpora zdraví a organizace veřejných zdravotnických a sociálních služeb. Kromě toho
Národní institut také shromažďuje, propojuje a poskytuje informace týkající se zdraví estonské
populace a zodpovídá za správu národních statistik v oblasti zdraví. Národní institut rovněž
spravuje tyto registry a databáze:

46



Estonský lékařský registr narození a estonský registr potratů, ve kterém jsou shromážděny
údaje o všech porodech a potratech v Estonsku. Tyto údaje se využívají pro plánování
organizace poporodních zdravotních služeb, výpočet plodnosti, epidemiologický vědecký
výzkum a také se z nich vychází při tvorbě statistik porodnosti. Zdrojovými dokumenty jsou
karty narození, které se vyplňují pro každé dítě narozené v Estonsku, a také karty potratů,
do nichž se zaznamenávají všechny potraty, jež proběhly ve zdravotnických zařízeních.
Údaje poskytují příslušná zdravotnická zařízení.50
Data jsou zveřejňována na webových stránkách Národního institutu ve formátu xls51,
v databázi zdravotních statistik a zdravotního výzkumu52 a v databázi estonského
statistického úřadu (Statistikaamet).53



Estonský registr příčin smrti, který shromažďuje údaje o všech případech úmrtí
evidovaných na estonském území, popř. na estonských zahraničních misích. Cílem registru
je sběr a zpracování údajů za účelem rozvoje národní sociální politiky, hodnocení struktury

Registr zdravotnických prostředků. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/registr-zdravotnickych-prostredku/.
Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 27.11.2019.
Dostupné z: https://opendata.gov.cz/statistika:pln%C4%9Bn%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%ADvl%C3%A1dy-2019-11-27?s[]=registr&s[]=zdravotn%C3%ADch&s[]=prost%C5%99edk%C5%AF.
48
Katalog otevřených dat. Dostupné z: https://opendata.sukl.cz/?q=katalog-otevrenych-dat.
49
Organization of the health care system in Estonia: Description of the Estonian health care system. Dostupné z:
https://www.haigekassa.ee/en/kontaktpunkt/healthcare-estonia/organization-health-care-system-estonia.
50
Estonian Medical Birth Registry and Estonian Abortion Registry. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-andd/registers/estonian-medical-birth-registry-and-estonian-abortion-registry.
51
Statistical data of EMBR and EAR. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-medical-birthregistry-and-estonian-abortion-registry/statistical-data-of-embr-and-ear.
52
Database: Population. Dostupné z: https://statistika.tai.ee/pxweb/en/Andmebaas/Andmebaas__01Rahvastik/.
53
Statistika andmebaas. Dostupné z: https://andmed.stat.ee/et/stat.
47
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populace a zdravotního stavu a plánování preventivních opatření v oblasti veřejného
zdraví. Tento registr funguje od 1. ledna 2008; předtím shromažďoval údaje o příčinách
úmrtí statistický úřad.54
Data jsou zveřejňována v databázi zdravotních statistik a zdravotního výzkumu55 a
v databázi statistického úřadu.56 Předávány jsou rovněž organizaci Eurostat a Světové
zdravotnické organizaci.57


Estonská databáze léčby drogových závislostí, v níž jsou shromážděny a zpracovány údaje
o osobách, které zahájily léčbu drogové závislosti. Jedná se o údaje, jež jsou nezbytné
pro získání přehledu o výskytu duševních poruch a poruch chování v souvislosti s užíváním
drog a pro organizaci příslušných zdravotnických služeb a plánování preventivních opatření
proti zneužívání drog.
Na základě údajů z databáze se zpracovává roční přehled poskytující informace o drogově
závislých, kteří v předchozím kalendářním roce přešli na léčbu drogové závislosti,
o poskytované zdravotní péči, sociálně-ekonomickém zázemí pacientů, užívání drog a
souvisejícím rizikovém chování.58



Estonský registr tuberkulózy, který obsahuje zprávy o všech diagnostikovaných případech
tuberkulózy v Estonsku, organizaci statistik o tuberkulóze a analýzu průběhu a účinnosti
léčby tuberkulózy.59



Estonský registr rakoviny, do něhož se evidují všechny případy rakoviny60 a Estonský registr
screeningu rakoviny, který zaznamenává údaje shromážděné při screeningu u vybraných
typů rakoviny. Údaje vložené do registru umožňují pravidelně analyzovat a hodnotit
účinnost a kvalitu screeningových programů a provádět epidemiologický výzkum.61

Ústřední jednotkou, která má v Estonsku na starosti sběr, analýzu a publikaci statistik o zdraví a
zdravotní péči, je oddělení zdravotnické statistiky Národního institutu.62
Statistiky, jež zahrnují údaje o zdravotním stavu a zdravotním chování populace, využívání služeb
zdravotní péče a využívání zdrojů, zveřejňuje oddělení zdravotnické statistiky pravidelně v databázi
zdravotnické statistiky a zdravotnického výzkumu.63
Analýzy a kompilace zpracované oddělením zdravotnické statistiky jsou k dispozici v estonském i
anglickém jazyce v databázi zpráv o výzkumu64, zatímco publikace a informační materiály jsou
54

Estonian Causes of Death Registry. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-causes-of-deathregistry.
55
Database: Deaths. Dostupné z:
https://statistika.tai.ee/pxweb/en/Andmebaas/Andmebaas__01Rahvastik__04Surmad/?tablelist=true.
56
Statistika andmebaas. Dostupné z: https://andmed.stat.ee/et/stat.
57
Estonian Causes of Death Registry. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-causes-of-deathregistry.
58
Estonian Drug Treatment Database. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-drugtreatment-database.
59
Estonian Tuberculosis Registry. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-tuberculosisregistry.
60
Estonian Cancer Registry. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-cancer-registry.
61
Estonian Cancer Screening Registry. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/registers/estonian-cancerscreening-registry.
62
Pověření institucí shromažďováním zdravotnických statistik a zveřejňováním konsolidovaných dat upravuje zákon
o organizaci zdravotních služeb (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus).
63
Tervisestatistika ja terviseuuringute ANDMEBAAS: Health Statistics and Health Research Database [online].
Dostupné z: https://statistika.tai.ee/.
64
Research reports. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/health-data/research-reports.
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soustředěny v databázi publikací, která obsahuje i další relevantní publikace o zdravotnických
statistikách.65
Otevřená data
Ačkoli v oblasti digitalizace veřejné správy zaujímá Estonsko přední příčky, ve zveřejňování
otevřených dat dlouhodobě nepatří mezi premianty.66 Uváděným vysvětlením je, že platforma
X-Road, klíčový pilíř estonského e-governmentu, který propojuje státní informační systémy a
databáze a umožňuje státním orgánům a občanům si přes internet vyměňovat informace,
do určité míry brzdí poptávku po otevřených datech i jejich nabídku.
Povinnost poskytovat služby prostřednictvím této platformy ukládá subjektům veřejného sektoru
zákon o veřejných informacích (Avaliku teabe seadus) a nařízení vlády o výměně dat v informačních
systémech (määrus Infosüsteemide andmevahetuskiht). Vzhledem k tomu, že se veřejnost může
k velkému množství dat dostat právě prostřednictvím této infrastruktury, popř. jiných webových
služeb a aplikací, subjekty veřejného sektoru nejsou motivovány zveřejňovat data takovým
způsobem, aby byla veřejně přístupná, strojově čitelná a opakovaně použitelná.67
Národní portál otevřených dat „opendata.riik.ee“ nyní nabízí datasety od přibližně 40
poskytovatelů, mezi něž patří také Ministerstvo sociálních věcí, Léková agentura, Centrum
informačních systémů pro zdraví a sociální péči (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) a
Zdravotní rada.68
Německo
Do rezortu Spolkového ministerstva zdravotnictví (Bundesministerium für Gesundheit) spadá
několik institucí, které se na spolkové úrovni zabývají obecnými úlohami v oblasti zdravotnictví.
Patří mezi ně Spolkový institut léčiv a zdravotnických prostředků (Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte), který byl sloučen s Německým institutem pro zdravotní dokumentaci a
informace (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information), Spolkové
centrum pro výchovu ke zdraví (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), jehož úkolem je
poskytovat veřejnosti komplexní informace o prevenci zdravotních rizik, Spolkový institut
pro vakcíny a biomedicínská léčiva Paula Ehrlicha (Paul-Ehrlich-Institut), jenž se věnuje
vyhodnocování rizik a přínosů léčiv, a Institut Roberta Kocha (Robert Koch-Institut, dále jako „RKI“),
který je ústřední institucí spolkové vlády v oblasti monitoringu a prevence nemocí a také ústřední
institucí v oblasti biomedicínského výzkumu.69

65

Publications. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/publications.
Publications and analyses. Dostupné z: https://www.tai.ee/en/r-and-d/health-statistics/activities/publications-andanalyses.
66
Ranking: Open Data Barometer (2015). Dostupné z: https://opendatabarometer.org/dataexplorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en,
OURdata Index: Open-Useful-Reusable Government Data 2019 [online]. Dostupné z:
https://www.oecd.org/digital/digital-government/open-government-data.htm.
67
MCBRIDE, Keegan a kol. Leader in e-Government, Laggard in Open Data: Exploring the Case of Estonia, s. 616–
618.
68
Organizations. Dostupné z: https://opendata.riik.ee/en/orgs/.
69
Gesund in Deutschland: Wo kann ich mich informieren?. Dostupné z:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Ministerium/Broschueren/Ges
und_in_Deutschland_Sept2020_barr.pdf.
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Sběr a zveřejňování dat
Klíčovými úkoly RKI je průběžné shromažďování údajů o zdravotním stavu obyvatel a zpracování
studií, mezi něž se řadí např. Studie o zdraví dětí a mládeže v Německu („KiGGS“)70, Studie o zdraví
dospělých v Německu („DEGS“)71 a Zdraví v Německu – aktuálně („GEDA“)72. Studie vycházejí z dat,
která jsou získána dotazováním, z úředních statistik nebo od zdravotních pojišťoven. Výsledky
studií slouží jako podklad pro tvorbu zdravotní politiky, nejsou ale kompletně přístupná veřejnosti.
Část dat obsažených ve studiích je nicméně zveřejněna v publikacích RKI, odborných časopisech
nebo online databázi Spolkového statistického úřadu.73
RKI nese rovněž odbornou zodpovědnost za Spolkové zdravotnické zpravodajství
(Gesundheitsberichterstattung des Bundes, dále jako „GBE“), na kterém se podílí také Spolkový
statistický úřad (Statistisches Bundesamt). GBE systematicky shromažďuje a poskytuje informace
o zdravotním stavu, zdravotním chování, zdravotních rizicích, výdajích na zdravotní péči, nákladech
a financování zdravotnictví. Zprávy o zdraví vycházejí z již existujících dat, zejména z monitoringu
prováděného RKI a z dalších dostupných zdrojů, např. z úředních statistik a epidemiologických
registrů. I tyto výstupy jsou podkladem pro politická rozhodnutí a slouží rovněž ke sledování
úspěšnosti opatření realizovaných ve zdravotnictví a pro vyhodnocování stanovených cílů.74
Výstupy GBE:

70



Informační systém GBE je on-line databáze, v níž jsou shromážděna a zdarma poskytována
zdravotnická data z více než sta zdrojů, která jsou průběžně doplňována a pravidelně
aktualizována. Data pocházejí od řady institucí75 a z různých statistických průzkumů.
Zveřejňována jsou ve formě textů, tabulek i grafů. Informační systém zpřístupňuje také
Zprávy o zdraví vydané Spolkovým statistickým úřadem a Zprávy o zdraví v Německu
vydané RKI.



Tematické brožury obsahující informace o zdravotním stavu obyvatelstva a úžeji zaměřené
zprávy, v nichž jsou podrobně a komplexně popsána konkrétní témata týkající se zdraví a
zdravotního systému.76



Elektronické publikace „GBE kompakt“77 zaměřující se na aktuální témata a elektronický
časopis „Journal of Health Monitoring“78 vydávaný RKI, který se věnuje důležitým otázkám

KiGGS: Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland [online]. Dostupné z:
https://www.kiggs-studie.de/deutsch/home.html.
71
DEGS: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland [online]. Dostupné z: https://www.degsstudie.de/deutsch/home.html.
72
GEDA: Gesundheit in Deutschland Aktuell [online]. Dostupné z: https://www.geda-studie.de/deutsch/home.html.
73
GEDA 2019-EHIS. Dostupné z:
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Geda/Geda_2019_inhalt.html.
74
Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes - was sie bietet. Dostupné z: https://www.gbebund.de/gbe/isgbe.prc_get_clob_text?p_uid=gast&p_aid=41709832&p_sprache=D&p_th_id=50210&p_proc=PRC_
ANGEBOT&p_text_name=Angebot.
75
Např. od Spolkové lékařské komory (Bundesärtztekammer), Spolkového svazu německých sdružení lékárníků
(Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbänd) nebo Institutu Paula Ehrlicha)
76
Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Themenhefte/Schwerpunktberichte. Dostupné z: https://www.gbebund.de/gbe/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gast&p_aid=41709832&p_knoten=FID&p_sprache=D&p_such
string=7126
77
GBE kompakt. Dostupné z: https://www.gbebund.de/gbe/trecherche.prc_them_rech?tk=200&tk2=280&p_uid=gast&p_aid=41709832&p_sprache=D&cnt_ut=1
&ut=280.
78
Journal of Health Monitoring. Dostupné z:
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/JoHM/JoHM_node.html;jsessionid=7B0327C3A6C4C38F81
3383F1F74770E4.internet062.
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veřejného zdraví. Stejně jako publikace GBE kompakt je i tento časopis určen široké
veřejnosti.79
Podle zákona o spolkové statistice (Bundesstatistikgesetz) je úkolem Spolkového statistického
úřadu shromažďovat a analyzovat data a sestavovat statistiky. Celostátní statistiky vytváří Spolkový
statistický úřad za pomoci statistických úřadů jednotlivých zemí, které bývají příslušné k provádění
průzkumů v dané zemi. Spolkový statistický úřad tuto činnost koordinuje a následně celostátní
statistiky sestavuje a zveřejňuje.80
Spolkový statistický úřad spravuje rovněž databázi GENESIS-online, která obsahuje podrobné
výsledky oficiálních statistik. Tato platforma umožňuje přístup do statistického informačního
systému GENESIS, který je založen na metadatech.81 S databází GENESIS-online je propojena také
Regionální databanka (Regionaldatenbank Deutschland)82, která čerpá z regionálního katalogu
statistických dat.83
Otevřená data
Velké množství dat týkající se zdravotnictví je na platformě GENESIS-online k dispozici i
v otevřeném formátu. Jedná se např. o data o počtu nemocnic, počtu zemřelých na konkrétní
diagnózu v jednotlivých letech, počtu potratů nebo o nákladech zdravotní péče.84
Centrálním katalogem otevřených dat je portál „govdata.de“, své portály otevřených dat mají ale
také některé země, konkrétně např. Berlín85, Brémy86 nebo Hamburg87, které zpřístupňují data, jež
se dané země týkají.
Zveřejňování dat ve formě otevřených dat upravuje v Německu zákon o podpoře elektronické
správy (Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung – E-Government-Gesetz), který
v § 12a ukládá spolkovým ministerstvům a dalším ústředním úřadům poskytovat prostřednictvím
veřejně přístupných sítí údaje, které shromáždily za účelem plnění svých veřejnoprávních úloh
nebo které získaly od třetích osob. Tyto údaje jsou bezplatně poskytovány ve strojově čitelné
podobě a jsou doplněny metadaty.
Rakousko
Rakousko je spolkový stát složený z devíti spolkových zemí. Zdravotnictví je až na několik výjimek
stanovených v čl. 10 odst. 1 bodu 12 Spolkové ústavy záležitostí spolku.
Mezi kompetence Spolkového ministerstva sociálních věcí, péče, zdravotnictví a ochrany
spotřebitele (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, dále
jako „rakouské ministerstvo zdravotnictví“) patří vytvoření všeobecné zdravotní politiky, tvorba
79

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes - ihre Produkte. Dostupné z: https://www.gbebund.de/gbe/isgbe.prc_get_clob_text?p_uid=gast&p_aid=41709832&p_sprache=D&p_th_id=50230&p_proc=PRC_
PRODUKTE&p_text_name=Produkte.
80
Bundesstatistiken. Dostupné z: https://www.destatis.de/DE/Ueber-uns/UnsereAufgaben/bundesstatistik.html;jsessionid=0EA9622ABCFF823F03CD782315030637.internet8742?nn=214296.
81
Hilfe: Was bietet GENESIS-Online?. Dostupné z: https://wwwgenesis.destatis.de/genesis/online?Menu=Hilfe#abreadcrumb.
82
Regionaldatenbank Deutschland [online]. Dostupné z: https://www.regionalstatistik.de/genesis/online.
83
Hilfe: Was bietet die Regionaldatenbank Deutschland?. Dostupné z:
https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?Menu=Hilfe#abreadcrumb.
84
Statistiken. Dostupné z: https://wwwgenesis.destatis.de/genesis/online?operation=themes&levelindex=1&levelid=1606579648341&code=23#abreadcru
mb
85
Berlin Open Data. Dostupné z: https://daten.berlin.de/.
86
Transparenzportal Bremen. Dostupné z: https://www.transparenz.bremen.de/.
87
Transparenzportal Hamburg [online]. Dostupné z: http://transparenz.hamburg.de/.

PI 5.398

17

právních předpisů týkajících se zdravotnických profesí a lékárnictví a dohled nad institucemi
poskytujícími sociální pojištění. Rakouské ministerstvo zdravotnictví je také ústředním orgánem
ochrany zdraví obyvatelstva a koordinátorem hlavních aktérů působících ve zdravotnictví.
Jednotlivé spolkové země pak odpovídají za provoz nemocnic, přijímají zákony v oblasti sociálních
věcí a spolu s obcemi zajišťují akutní přednemocniční péči.88
Sběr a zveřejňování dat
Nakládání se zdravotnickými daty upravuje spolkový zákon o zdravotnické dokumentaci
(Bundesgesetz zur Dokumentation im Gesundheitswesen). Zákonem vymezení provozovatelé
zdravotnických zařízení mají povinnost shromažďovat statistické údaje o svých zařízeních,
zaměstnancích, zdravotně-technickém vybavení a provedených výkonech. Výslednou zprávu pak
každoročně předkládají rakouskému ministerstvu zdravotnictví. Bližší instrukce ohledně typu
předávaných dat, jejich struktuře a zprostředkování upravuje rakouské ministerstvo zdravotnictví
vyhláškou.89
Vybrané zprávy předává rakouské ministerstvo zdravotnictví Spolkovému statistickému úřadu
(Bundesanstalt „Statistik Österreich“, dále jako „rakouský statistický úřad“) ve strojově čitelné
podobě. Ty pak slouží jako podklad pro vytvoření statistik, které jsou každoročně zveřejňovány.90
Úkolem rakouského statistického úřadu je podle § 23 odst. 1 spolkového zákona o spolkové
statistické službě (Bundesgesetz über die Bundesstatistik – Bundesstatistikgesetz 2000) kromě
provádění statistických šetření, vytváření statistik, účasti v orgánech a institucích Evropské unie a
poradní role také plnění publikačních povinností. V § 19 ukládá zmíněný zákon rakouskému
statistickému úřadu povinnost zpřístupňovat vhodným způsobem veřejnosti všechny statistiky,
u nichž to právní předpisy nevylučují.
Na webových stránkách rakouský statistický úřad zveřejňuje statistiku týkající se příčin úmrtí, počtu
nových onemocnění na rakovinu za kalendářní rok a očekávané délky života bez zdravotních
komplikací.91 Data o zdravotních výkonech provedených během hospitalizace, propuštění
ze zdravotních zařízení a o onemocnění na rakovinu jsou k dispozici rovněž ve formátu otevřených
dat.92
Spolkový zákon o kvalitě zdravotnických služeb (Bundesgesetz zur Qualität von
Gesundheitsleistungen), který se soustředí na celoplošné zlepšování úrovně rakouského
zdravotnictví, stanovuje rámcové podmínky kvality, transparentnosti a bezpečnosti pacientů a
v § 6 odst. 1 zakotvuje povinnost vypracovat pravidla pro podávání zpráv o kvalitě zdravotnictví.
Smyslem těchto zpráv je poukazovat na důležitá témata a informovat o nich transparentně a
srozumitelně odbornou i širokou veřejnost.
Účast na šetření je povinná pro všechny nemocnice, rehabilitační zařízení a samostatné
ambulance. Zprávy jsou vypracovávány v pravidelných intervalech Platformou kvality,
provozovanou společností Gesundheit Österreich GmbH (viz dále), která tak činí z pověření
Spolkové zdravotní agentury.93 Přístup k získaným datům shromážděným Platformou kvality mají
88

HABIMANA, Katharina a kol. Das österreichische Gesundheitssystem: Zahlen – Daten – Fakten. Aktualisierte Auflage
2019 [online], s. 8.
89
§ 8 Bundesgesetz zur Dokumentation im Gesundheitswesen.
90
§ 5 odst. 1 Bundesgesetz zur Dokumentation im Gesundheitswesen.
91
Gesundheit. Dostupné z:
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/index.html.
92
Datasets: Health. Dostupné z: https://data.statistik.gv.at/web/catalog.jsp#collapse6.
93
HABIMANA, Katharina a kol. Das österreichische Gesundheitssystem: Zahlen – Daten – Fakten. Aktualisierte Auflage
2019 [online], s. 25.
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pouze zdravotnická zařízení a jejich zástupci. Veřejnost se může seznámit až se zpracovanými
výstupy.94
Data získaná z těchto zpráv a z dalších celostátních šetření využívá např. portál „kliniksuche.at“,
jehož cílem je poskytovat uživatelům přehledné informace, které jim mohou pomoci ve volbě
vhodného zdravotnického zařízení. Uživatelé mají možnost při hledání zdravotnického zařízení
zadat do vyhledávacích polí, zda mají zájem o veřejné či soukromé zařízení, zda preferují zařízení
v určitém spolkovém státu, popř. i přesnější adresu. Zařízení lze vyhledávat také po zadání
konkrétní diagnózy nebo požadovaného výkonu. Ve výsledcích vyhledávání se zobrazuje i kolik
takových zákroků klinika provedla a informace o tom, která z předem definovaných kritérií95 klinika
splňuje.96
Zmíněná společnost Gesundheit Österreich GmbH vyhodnocuje úroveň zdravotního systému,
připravuje podklady, zpracovává studie a pomáhá při optimalizaci zdravotního systému.97 Jedním
z jejích ústředních úkolů je kromě shromažďování a hodnocení údajů důležitých pro zdravotní a
sociální politiku také vedení registrů. K těmto registrům patří:


Rakouský zdravotnický informační systém (Österreichisches Gesundheitsinformationssystem – ÖGIS), který poskytuje podrobné informace o téměř všech pododvětvích
zdravotního systému. Zodpovídá např. otázky ohledně počtu hospitalizovaných pacientů
s diabetem, průměrné délky života v určité oblasti nebo úmrtnost na rakovinu
ve vybraném regionu. Odpovědi zpracovává společnost Gesundheit Österreich GmbH
za poplatek.98



Regionální zdravotnický informační systém (Regionales Gesundheitsinformationssystem –
REGIS), jenž je součástí výše zmíněného systému a který zobrazuje porovnání výsledků
zjišťovaných skutečností mezi jednotlivými regiony ve formě map. Tato služba je
poskytována na webových stránkách99 zdarma.100



Archiv zpráv o zdraví (Gesundheitsberichtearchiv), který obsahuje všechny publikované
zprávy o zdraví, poskytnuté ministerstvy, úřady a relevantními institucemi, jež jsou volně
ke stažení.101

Otevřená data
Povinnost poskytovat své dokumenty v otevřeném a strojově čitelném formátu tehdy, pokud je to
možné a vhodné, ukládá subjektům veřejného sektoru spolkový zákon o opakovaném použití
informací veřejného sektoru (Bundesgesetz über die Weiterverwendung von Informationen
öffentlicher Stellen). Zákony zapracovávající novou směrnici o opakovaném použití informací
veřejného sektoru byly přijaty také na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Problematiku upravuje
např. burgenlandský zákon o povinnosti poskytovat informace, o opakovaném použití informací
veřejného sektoru a statistice země Burgenland (Gesetz über die Auskunftspflicht, die
Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen sowie die Statistik des Landes
94

PLATTFORM ZUR QUALITÄTSBERICHTERSTATTUNG: im Auftrag der Bundesgesundheitsagentur. Dostupné z:
https://qualitaetsplattform.goeg.at/#/home.
95
Kritéria se týkají např. hygieny, orientace na pacienta a managementu stížností.
96
Např. operaci zeleného zákalu ve spolkové zemi Salzburg nabízí podle portálu šest zařízení, která se kromě počtu
splněných kritérií odlišují také celkovým počtem provedených zákroků.
KLINIKSUCHE.at: Qualitätsdaten [online]. Dostupné z: https://kliniksuche.at/.
97
Fachgebiete. Dostupné z: https://goeg.at/Fachgebiete.
98
Österreichisches Gesundheitsinformationssystem – Auswertungen. Dostupné z: https://goeg.at/OEGIS.
99
REGIS – Regionales Gesundheitsinformationssystem [online]. Dostupné z: https://regis.goeg.at/.
100
REGIS – Regionales Gesundheitsinformationssystem. Dostupné z: https://goeg.at/REGIS.
101
Gesundheitsberichtearchiv. Dostupné z: https://goeg.at/Gesundheitsberichte-Archiv.
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Burgenland) nebo salcburský zákon o povinnosti poskytovat informace, opakovaném použití
dokumentů, ochraně údajů, národní statistice a infrastruktuře prostorových dat (Gesetz über
Auskunftspflicht,
Dokumentenweiterverwendung,
Datenschutz,
Landesstatistik
und
102
Geodateninfrastruktur).
Portál „data.gv.at“ slouží jako centrální katalog metadat z decentralizovaných datových katalogů
rakouské správy, který zpřístupňuje informace veřejného sektoru podle nové směrnice
o opakovaném použití informací veřejného sektoru a také otevřená administrativní data, jež byla
shromážděna, vytvořena nebo zaplacena veřejnými orgány.103
Slovensko
Ústředním orgánem státní správy pro ochranu zdraví, zdravotní péči a veřejné zdravotní pojištění
je Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky.104 Podle Statutu ministerstva zdravotnictví SR
náleží do jeho působnosti zajištění koordinace poskytování zdravotní péče mezi dalšími ústředními
orgány státní správy, určení zásadních směrů a priorit státní zdravotní politiky na úseku veřejného
zdraví a kontrola výkonu veřejného zdravotnictví ve Slovenské republice.105
Sběr a zveřejňování dat
Národné centrum zdravotnických informácií
Úlohy v oblasti zdravotnické statistiky, správy slovenského národního zdravotnického
informačního systému, informatizace zdravotnictví a standardizace zdravotnické informatiky plní
na Slovensku podle zákona č. 153/2013 Z. z., o národnom zdravotníckom informačnom systéme a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jako „zákon o národnom zdravotníckom informačnom
systéme“) Národné centrum zdravotnických informácií (dále jako „NCZI“).
NCZI je správcem a provozovatelem slovenského národního zdravotnického informačního systému
(dále jako „S-NZIS"), sloužícího ke sběru, zpracování a poskytování informací, jehož provoz NCZI
zajišťuje ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami. NCZI dále
spravuje národní zdravotní registry, které vytvářejí prostředí pro shromažďování, zpracovávání a
analýzu údajů o hromadně se vyskytujících společensky závažných skupinách nemocí ve Slovenské
republice106, a národní zdravotní administrativní registry, jež sbírají a shromažďují údaje
o poskytovatelích zdravotní péče a zdravotnických pracovnících, které získávají prostřednictvím
hlášení.
Dále NCZI vytváří zdravotnické statistiky, plní úlohy národního kontaktního bodu pro oblast
elektronického zdravotnictví a poskytuje informace z S-NZIS a zpracované údaje z národních
zdravotnických administrativních registrů, národních zdravotních registrů a statistických výkazů.107

102

Implementation of the PSI Directive in Austria. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/implementation-psi-directive-austria.,
Informationsweiterverwendung. Dostupné z:
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/it_und_geistiges_eigentum/informationsweiterverwendung
/37206.htm
NOVÁKOVÁ, Markéta. Otevřená data: Přínosy, nástroje hodnocení, základní informace o právní úpravě a povinné
subjekty, s. 25.
103
Infos: Zielsetzung data.gv.at. Dostupné z: https://www.data.gv.at/infos/zielsetzung-data-gv-at/.
104
§ 19 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
105
Čl. 3 Štatút ministerstva zdravotníctva Dostupné z: https://www.health.gov.sk/?statut-ministerstva.
106
Národné zdravotné registre. Dostupné z: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotneregistre/Pages/default.aspx.
107
§ 3 odst. zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
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V rámci své činnosti spolupracuje NCZI se Statistickým úřadem Slovenské republiky, Úřadem
pro dohled nad zdravotní péčí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Na mezinárodní úrovni pak
spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.108
NCZI vede pro účely zdravotnické statistiky a zjišťování událostí charakterizujících zdravotní stav
populace seznam hlášení o úmrtí a příčinách smrti, o uživatelích drog léčených ze závislostí,
pohlavních nemocích a nemocích z povolání.109 Pro účely zdravotnické statistiky zpracovává také
údaje z národních administrativních registrů, národních zdravotních registrů a hlášení o zjišťování
událostí charakterizujících zdravotní stav populace a statistických výkazů ve zdravotnictví.110
Novelou zákona z října 2020111 bylo do zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
vloženo ustanovení112 o součinnosti NCZI s orgány státní správy na úseku veřejného zdravotnictví
při výkonu jejich působnosti, která zahrnuje také poskytování informací osobám v souvislosti
s postupy zaváděnými za účelem zabránit šíření nemoci covid-19. Těmto orgánům státní správy
umožňuje využívat informační, komunikační a síťové technologie NCZI k plnění jejich úloh.
Zpracované osobní údaje a důvěrné statistické údaje ze zjišťování událostí charakterizujících
zdravotní stav populace se zpřístupňují jen v rozsahu stanoveném zákonem o národnom
zdravotníckom informačnom systéme. Zpracované osobní údaje z těchto šetření jsou poskytovány
v anonymizované podobě k výkonu státní zdravotní politiky Ministerstvu zdravotnictví a
k analytickým účelům Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny a Ministerstvu financí.
Statistickému úřadu jsou poskytovány zpracované údaje bez osobních údajů ze zákonem
vymezených registrů v agregované podobě. Třetí osoby mohou požádat o údaje ze zjišťování
událostí charakterizujících zdravotní stav, které nejsou osobními údaji, s písemným souhlasem
zpravodajské jednotky.113
Pravidla týkající se zpřístupňování zpracovaných osobních údajů a důvěrných statistických údajů
ze zjišťování událostí charakterizujících zdravotní stav populace se aplikují také na zpracované
osobní údaje a důvěrné statistické údaje z národních zdravotních registrů. K údajům tak mají
za zákonem stanovených podmínek přístup konkrétní ministerstva a třetí osoby na základě žádosti.
Statistickému úřadu jsou pro účely státní statistiky poskytovány zpracované údaje bez osobních
údajů ze zákonem vymezených registrů v agregované podobě.114
Na základě výsledků sběru a zpracování hlášení událostí charakterizujících zdravotní stav populace,
hlášení národních zdravotních registrů, národních administrativních registrů a ročních, čtvrtletních
a měsíčních statistických šetření vytváří NCZI statistické výstupy. Tyto výstupy se dotýkají různých
témat, jako je např. hospitalizace, chirurgie, léčba drogově závislých, preventivní péče a
zdravotnická technika.115

108

O nás. Dostupné z: http://www.nczisk.sk/O-nas/Pages/default.aspx.
§ 10 odst. 1 zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
110
§ 10 odst. 2 zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
111
Zákon č. 286/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
112
§ 12 odst. 6 zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
113
Zpravodajskou jednotkou je podle zákona č. 540/2001 Z. z., o štátnej štatistike každý, od koho se požaduje
poskytnutí údajů pro státní statistické zjišťování podle tohoto zákona.
§ 10 odst. 4 zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
114
§ 4 odst. 3 zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
115
Tematické štatistické výstupy. Dostupné z:
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Pages/default.aspx.
109
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Výstupy jsou zveřejňovány ve formě publikací, datasetů a publikačních tabulkových výstupů.
Publikačními tabulkovými výstupy se rozumí soubory agregovaných tematicky souvisejících údajů
uspořádaných formou definovaných tabulkových sestav. Jejich obsah doplňují grafická zobrazení
a metodické vysvětlivky potřebné ke správné interpretaci údajů. Publikační tabulkové výstupy jsou
zpřístupněny ve strojově čitelných formátech xlsx a ods.116 NCZI také každoročně zveřejňuje
Zdravotnické ročenky Slovenské republiky, které jsou průřezovými publikacemi poskytujícími
statistický přehled o zdravotnictví a zdravotním stavu obyvatelstva.117 Zákon č. 362/2011 Z.z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých navíc ukládá NCZI
zveřejňovat zprávy o výdajích na propagaci, marketing a peněžní a nepeněžní plnění a také
dokumenty vztahující se ke klinickým studiím.118
Otevřená data
Zákon č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (dále jako „zákon o slobode informácií“) ukládá v § 21g odst. 1 povinným osobám
zpřístupňovat informace za účelem jejich opakovaného použití v podobě a způsobem, které jejich
technické podmínky umožňují, přednostně však v elektronické podobě. Jako otevřené údaje
umožňující automatizované zpracování mají být data podle dikce zákona zpřístupněna tehdy,
pokud to je možné a vhodné, a to včetně metadat. Na zveřejňování otevřených dat se vztahuje
také Národní koncepce informatizace veřejné správy119 a Strategie a akční plán zpřístupnění a
používání otevřených údajů ve veřejné správě.120
Standard pro označení údaje jako otevřeného upravuje vyhláška Úradu podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z., o štandardoch pre informačné
technológie verejnej správy (dále jako „vyhláška o štandardoch“) takto:

116



údaj je poskytován v datasetu, jehož kvalita dosahuje nejméně úrovně 3121,



údaj je poskytován otevřeným způsobem použití, který je splněný, pokud:
1. jsou explicitně vypořádány právní aspekty přístupu k údaji,
2. je umožněno vytvoření právních vztahů pro používání údaje také prostřednictvím
anonymního vzdáleného automatizovaného přístupu,
3. přístup k údaji je umožněn všem osobám za stejných podmínek, které jsou
explicitně uvedeny,
4. údaj je možné použít ke komerčním i nekomerčním účelům a je možné ho
doplňovat, opravovat, modifikovat, kombinovat s jinými údaji nebo použít
z datasetu bez povinnosti použít ostatní údaje datasetu, a to bezplatně,

Štatistické výstupy. Dostupné z: http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx.
Zdravotnícka ročenka. Dostupné z:
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zdravotnicka_rocenka/Pages/default.aspx.
118
Zverejňovanie podľa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Dostupné z:
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Pages/
default.aspx.
119
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Dostupné z:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21471/1. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
120
Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy. Dostupné z:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/strategia_otvorene_udaje.pdf.
121
Podle § 39 odst. 1 písm. d) vyhlášky o štandardoch dosahuje dataset kvality úrovně 3, pokud je dostupný ve
webovém prostředí, jeho obsah je strukturovaný takovým způsobem, že umožňuje automatizované zpracování, a je
poskytovaný v otevřeném formátu, který je nezávislý na konkrétním proprietárním softwaru.
117
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je použita zejména licence Creative Commons CC0 nebo CC-BY122, aby byly splněny
podmínky uvedené v písmenu b),



datasety jsou poskytovány otevřeným způsobem použití podle písmen b) a c).

Ve vyhlášce o štandardoch jsou v § 40 konkretizovány také standardy pro poskytování otevřených
dat, mezi něž patří označení datasetu s otevřenými údaji dosaženou úrovní kvality, použití
některého z vyhláškou stanovených formátů, identifikace každého údaje a zaevidování datasetu
s otevřenými údaji v centrálním katalogu otevřených dat „data.gov.sk“.
Podle Analýzy zveřejňování datasetů ústředních orgánů státní správy na portálu otevřených dat
z června 2020 patří Ministerstvo zdravotnictví SR k trojici nejaktivnějších poskytovatelů. První dvě
místa zaujímá Statistický úřad SR a Ministerstvo půdního hospodářství a rozvoje venkova.123
Vlastní datasety zveřejňují na portálu „data.gov.sk“ také Úřad veřejného zdravotnictví SR a
jednotlivé regionální úřady veřejného zdravotnictví. Většina datasetů je zpřístupněna ve formátu
xml, který splňuje požadavky uvedené v § 40 písm. b) ve spojení s § 13 písm. b) vyhlášky
o štandardoch. Určité datasety jsou však zveřejněny pouze ve formátu pdf, jenž strojové čtení a
zpracování neumožňuje. Seznam poskytovaných datasetů zveřejňuje Úřad veřejného zdravotnictví
SR a některé regionální úřady také na svých webových stránkách.124
Úřad zmocněnce vlády SR pro rozvoj občanské společnosti každoročně od roku 2017 provádí
průzkum poptávky veřejnosti, jaké datasety jsou nejžádanější. Z průzkumu provedeného
na začátku roku 2020 vyplynulo, že nejžádanější datasety v oblasti zdravotnictví se týkají smluv
Všeobecné zdravotní pojišťovny s poskytovateli zdravotní péče, anonymizovaných údajů
o čekacích lhůtách nebo čtvrtletní výkazy o spotřebě léků.125
Spojené království
Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče (Department of Health and Social Care) vykonává část
své agendy prostřednictvím institucí a orgánů, které s ministerstvem přímo spolupracují. K nim
patří např. Úřad veřejného zdraví Anglie (Public Health England), jehož cílem je chránit a zlepšovat
zdravotní stav obyvatelstva, Úřad pro výzkum zdraví (Health Research Authority), který provádí
výzkumy zaměřené na zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel, Komise pro kvalitu péče
(Care Quality Commission), jež se soustředí na zajištění kvality a bezpečnosti poskytované péče,
anglická Národní zdravotní služba (NHS England) anebo NHS Digital, útvar poskytující digitální
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služby Národní zdravotní službě (National Health Service – NHS), která je veřejně financovaným
zdravotnickým systémem.126
Sběr a zveřejňování dat
Data týkající se zdravotního stavu shromažďuje řada útvarů a institucí, jež následně vytvářejí a
zveřejňují různé statistiky. Odpovědnost za shromažďování a zveřejňování dat týkajících se
zdravotnického systému a systému sociální péče v Anglii má NHS Digital, která zprostředkovává
data pokrývající téměř celou oblast zdravotnictví.127 Statistiky vytváří také anglická Národní
zdravotní služba (NHS England) a skotská Národní zdravotní služba (NHS Scotland). Největším
tvůrcem oficiálních statistik ve Spojeném království je pak Národní statistický úřad (Office for
National Statistics).128
Další institucí, která se zabývá sběrem dat, je Úřad veřejného zdraví Anglie, jenž pravidelně
publikuje statistiky týkající se návykových látek, rakoviny, infekčních a chronických nemocí nebo
úmrtnosti.129 Vedle toho Úřad veřejného zdraví Anglie provozuje webovou stránku „Local Health“,
která zprostředkovává informace týkající se zdraví v různých regionech a nabízí nástroje
umožňující mapování, analyzování a porovnávání jednotlivých indikátorů souvisejících se
zdravotním stavem.130
K projektům Úřadu veřejného zdraví Anglie patří rovněž webová stránku „Fingertips“, na níž jsou
zpřístupněné podrobné analýzy zdravotnických dat, které jsou rozřazené do tematických okruhů.
Údaje bývají aktualizovány každý měsíc a většina z nich je k dispozici ve formátu otevřených dat.131
Některé statistiky zveřejňuje na svých stránkách také Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče.
Jedná se o statistiky dětí narozených ve Spojeném království132 a také o statistiky týkající se potratů
uskutečněných v Anglii a Walesu, které má ministerstvo ze zákona povinnost monitorovat.133
Otevřená data
V oblasti otevřených dat je poměrně aktivní Národní zdravotní služba. Anglická NHS spustila
on-line datový portál „Data Catalogue“, který obsahuje často využívané datasety. Kromě datasetů
zveřejněných anglickou NHS obsahuje katalog také datasety od NHS Digital a Úřadu veřejného
zdraví.134 Zveřejňování otevřených zdravotnických dat se věnuje rovněž Panel pro transparentnost
ve zdravotnictví a sociální péči (Health And Social Care Transparency Panel), který je poradním
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orgánem ministerstva zdravotnictví a sociální péče soustředícím se na tvorbu vládní strategie
právě v oblasti otevřených zdravotnických dat.135
Zajímavá zdravotnická data lze najít také na webové stránce „OpenPrescribing“, jejímž účelem je
zprostředkovávat přístup k souborům zdravotnických dat v uživatelsky přívětivější formě.136
Stránka nabízí rozhraní, přes něž je možné vyhledat data týkající se léků a zdravotnických pomůcek,
které lékaři v Anglii předepisují svým pacientům. Uživatelé se tak mohou dozvědět, jaké konkrétní
druhy léků pacienti nejčastěji dostávají, od jakého výrobce léky pochází a v jaké dávce bývají
předepisovány.137 Dále si mohou například jednoduše porovnat, který z dvojice jimi vybraných léků
bývá v určité geografické oblasti předepisován častěji.138 Webová stránka při tom čerpá z dat, která
zveřejňuje ve formátu otevřených dat NHS Business Services Authority na Portálu otevřených
dat.139
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Anotace/Annotation
Zdravotnická data: Sběr a zveřejňování, otevřená data
Práce se zabývá tématem zdravotnických dat. V první kapitole je představen pojem otevřených
dat a zmíněny jsou rovněž některé benefity, které otevřená data přináší. Druhá kapitola se věnuje
sběru a zveřejňování zdravotnických dat ve vybraných členských státech Evropské unie. Pozornost
je kladena zejména na instituce, které data sbírají a zveřejňují. Práce se rovněž zaměřuje na to, zda
jsou zdravotnická data zveřejňována v otevřeném formátu.
Klíčová slova: zdravotnická data, open data, opakované použití informací, statistika
Health data: Collection and publication, open data
The work deals with the topic of health data. In the first chapter, the term „open data“ is
introduced and some of the benefits of open data are mentioned. The second chapter discusses
the collection and publication of health data in selected Member States of the European Union.
Attention is paid to the institutions that collect and publish the data. The work also focuses on the
fact whether health data is published as open data.
Key words: health data, open data, re-use of information, statistics
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