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• Lidský faktor a plnění dat v systému hlášení…

• Data vznikají tak, že je zadávají lidé...

• Bez dat a informací nelze nic analyzovat, řídit a přijímat rozhodnutí a
opatření…

• Správné pochopení dat a informací je zásadní pro řešení krize…

• Bez propojeného systému by jsme neměli výkonost očkování přes 110 000
osob denně a systému odběrů a vyšetření vzorků s vystavováním certifikátů
by prostě nefungoval…

• Data vs internet a sociální sítě…

Zkušenosti z Centrálního řídícího týmu 
(březen 2020 až červenec 2021…) 
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Dopady pandemie na vývoj a změny v 
procesu řízení zdravotní krize a na 

elektronizaci zdravotnictví…  
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A. Systém Chytré karantény zajišťuje plnou kontrolu řízení zdravotní krize a 
efektivně podporuje jeho všechny hlavní procesy:

1. Sběr relevantních údajů, jejich hodnocení a analytická činnost

2. Operační řízení a rozhodování, včetně řízení zdrojů

3. Trasování, testování a řízení karantén – celková elektronizace procesu

4. Komunikace s veřejností, odbornou veřejností a PR 

5. Materiální zabezpečení odběrných míst a laboratoří

6. Systém dispečinků lůžkové péče, očkování, IT podpory, linky 1221…

B. Systém identifikuje zdravotní hrozby a pomáhá definovat možný rozvoj 
řešení oblastí/procesů, které dosud nepokrývali stávající systémy v gesci MZ 
ani IS krizového řízení státu.

Co vlastně přinesl systém Chytré karantény
a je správně pochopen veřejností?  



Tak jsme začali v 
březnu 2020..

Součinnost 
složek v systému 

„CHYTRÉ 
KARANTÉNY“

KRAJ

KHS

ZZS

Odběrové místo 
(stacionární)

Laboratoře

Mobilní
odběrové týmy

ICŘT - analýzy a predikce vzniku ohnisek 
nákazy, operační řízení 

Pokyn k odběru

Rizikový 
kontakt

Pokyn k odběru

vzorky

vzorky

Integrační platforma

Odebrané vzorky
Volná kapacita odběrů

Hlášení volných
kapacit (48h)

koordinace odvozu 
vzorků na základě 
kapacit laboratoří

On-line data              

a informace o situaci

Praktický
lékař

Indikace

možná posila

součinnost

Informace 
o rizikovém  

kontaktu

MZ ČR



Odběrové místo AG/PCR
Rezervační systém (jiný)

Odběrové místo AG/PCR
S CRS rezervační komponentou

DATA WAREHOUSE 
A INTEGRAČNÍ ROZHRANÍ

Data Warehouse
§ Sběr dat
§ Úprava a čištění dat
§ Provádění operací s daty 

(Business Inteligence)

PORTÁL CENTRÁLNÍHO  
REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Aktualizace kapacit
a volných slotů
1×/60 min

Aktualizace kapacit
a volných slotů

1×/30 min

CRS - Přehledový portál
§ Rozcestník občana 
§ Přehled kapacit zapojených OM
§ Přehled odběrových míst
§ Detaily
§ Popis
§ Odkazy na rezervace

Správa termínů vlastního OM Správa termínů vlastního OM CRS

OBČANÉ
Dobrovolný

antigenní test

Stav zapojení AG OM do CRS:
§ Celkem 180 OM
§ Napojeno 133 OM

Stav zapojení PCR OM do CRS:
§ Celkem 234 OM
§ Napojeno 127 OM

Komponenty, které s AG testováním souvisí 
a mají na něj vliv

Krajské hygienické staniceLaboratoře

Covid Forms App

Aktualizace dat 1×/60min

EPI DASHBOARD
EPI Dashboard
§ Vizualizace dat
§ Přehled informací
§ Grafy
§ Statistiky

Situační mapa
Vizualizace dat nad mapou
§ Události
§ Poloha zařízení
§ Vizualizace datových sad

SITUAČNÍ MAPA

Analytika
a rozhodovací proces 
MZ, ICŘT, Krajů, KHS

CRS

Hlášení o událostech
průběžně

Hlášení
o vyšetřených
Vzorcích 1×/den

Hlášení o odběrech 
AG/PCR 1×/den
eŽádanky
průběžně

Aktualizace kapacit
a volných slotů
1×/30-60min

Události v krajích, MO a MV rezortech16×Záznamy vyšetření vzorků129x

Materiálně-technické zabezpečení – stav materiálu všech subjektů, požadavky na doplnění

Logistická 
hlášení
Požadavky

Mobilní odběrové týmy
AČR, HZS, ZZS

107×/221× 73×/13×

Celkem OM: 
180x/234x

Hlášení ISIN
všechny subjekty průběžně

ISIN

Odběrová místa AG/PCR

Informační systémy MZ

Realita propojení systémů červenec 2021



Očkovací místo
S CRS rezervační komponentou

Středová databáze ÚZIS 
Mini Data Warehouse
§ Sběr dat

Registrace k očkování/vyplnění dat

Aktualizace kapacit
a volných slotů
V reálném čase

Správa termínů vlastního OČM CRS

Ostatní občané

Komponenty, které s očkováním souvisí 
a mají na něj vliv

Kraje

Covid Forms App

Aktualizace dat 1×/60min

EPI DASHBOARD
§ Vizualizace dat
§ Přehled informací
§ Grafy
§ Statistiky
§ Přehled soupisu registrací 

a rezervací v ČR/kraji –
NKOČ/KKOČ

Situační mapa
Vizualizace dat nad mapou
§ Události
§ Poloha OČM
§ Vizualizace datových sad

SITUAČNÍ MAPA

Analytika
a rozhodovací proces 
MZ, ICŘT, Krajů, KHS

CRS

Záznamy o provedení 
očkování

Hejtman/KKOČ14×

Materiálně-technické zabezpečení – hlášení o provedených očkování, příjem/výdej očkovací látky

Logistická 
hlášení
Požadavky

Mobilní očkovací týmy
Krajů, OČM, firem, 

AČR, HZS, ZZS

Celkem OČM: 469x 
v současné době

Hlášení ISIN
OČM průběžně

ISIN

Očkovací místa

Informační systémy MZ

Registrační formulářSenioři, děti Asistenční linka 1221

Registrace, rezervace, notifikace
Posuny termínů, úpravy 

registrací, rezervací

Poskytnutí Certifikátu o 
provedení očkování

Řízení a správa vlastních 
DOČM/OČM/VOČM

Informace
• EPI Dashboard
• CFA
• CRS

Rezervace termínu očkování
§ Provádění rezervací
§ Správa rezervací
§ Na základě dat ISIN - mazání dat

Popis OČM :
• Poloha
• Kontakty
• Otevírací doba
• Služby

Rezervační systém
Stav očkování
Data registrace
Data rezervace

Stav rezervace:
• Občan
• OČM
• Termín
• Datum 

provedení
• ….

Stav očkování pro 
kontrolu/výmaz:
• Úkon – proveden?
• Občan
• OČM
• Termín
• Datum provedení

Propojení systému očkování červenec 2021
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Co pomocí dat musíme na CŘT zabezpečit
• Podpora, správa a kompletní konfigurace rezervačního systému pro:

o Očkovací místa
o Odběrová místa PCR
o Odběrová místa Antigen

• Podpora, správa a kompletní podpora občana při provádění registrací pro:

o Registrace očkování
o Rušení/mazání, průchod registrací
o Správa registrace

• Online emailová podpora pro problémy občanů, odběrových i očkovacích míst

• Podpora a vývoj aplikace CFA

o Kompletní správa všech uživatelů a subjektů KHS, krajů, OdM, OČM, PL
o Kompletní správa a údržba aplikace
o Kompletní vývoj a další rozvoj funkcionalit aplikace

• NDOČ – národní dispečink očkování

o Výkonný prvek NKOČ
o Zajišťování činností dle potřeby NKOČ
o Komunikace se všemi subjekty v ČR
o Zpracovávání dat od OČM a PL, přehledy, pokročilé práce s daty



Rozcestník https://crs.uzis.cz 
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CRS ISIN/Očko

§ Primárně slouží k zaznamenání průběhu 
očkování pro jednotlivce a také poskytuje 
certifikát o provedení očkování infrastruktura 
eREG

§ Předvyplňován daty z Registračního formuláře, 
pracovník OČM po ztotožnění občana zadáním 
čísla pojištěnce načte odpovídající záznam, 
který je po aplikaci očkování doplněn lékařem 
provádějícím očkování. 

§ Umožňuje výdej certifikátu o provedení 
očkování
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Covid Forms App (CFA)

§ Manažerský nástroj pro CŘT, KHS, OdM, LAB, 
OČM.  

§ Denní záznamy o provedených odběrech

§ Denní záznamy o laboratorních vyšetřeních

§ Monitorování aktuálního stavu a vývoje šíření 
COVID-19 prostřednictvím vkládání pravidelných 
hlášení a událostí, clusterů od KHS

§ Komplexní správa OČM, a vakcinace

§ Agregace dat a integrace datových zdrojů pro 
ostatní nástroje

https://cfa.uzis.cz/

https://cfa.uzis.cz/
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Data – trasování v systému Daktela

• Operativní pracovní nástroj pro KHS a extCC pro 
navolávání nakažených (1. hovor) a kontaktů (3. hovor)

• Propojení do systému ISIN
• Zvládání 12 tisíc hovorů denně
• Maximální špičky 15+ tisíc denně

Funkcionality
• 1. hovor – epidemiologické šetření
• Sebereportování 1. hovorů (UPOL)
• SMS s kódem eRouška
• 3. hovor – navolání kontaktů
• Vystavení eŽádanky na PCR test
• Rezervace na PCR test
• Integrace krajských systémů
• Automatizace 3. hovorů

ISIN Daktela 
1. hovory

Daktela 
3. hovory

LAB

eŽádanka
výsledky 

testů

případy

Seberepo
rtování
UPOL

eRouška
kód

eNescho
penka

CRS Krajské 
systémy
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CRS rezervační komponenta

§ Rezervační komponenta

§ Provádění rezervací zájemci

§ Zobrazení kapacity termíny a 
jednotlivé rezervace zájemců o 
očkování

§ Přehledy o počtech a správa 
rezervací

https://rezervace.mzcr.cz
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EPI Dashboard ČR

§ Vizualizace statistických dat o průběhu 
epidemie

§ Přesná statistická data poskytována 
ÚZIS (bez osobních údajů občanů)

§ Přehledy za ČR i zahraničí

§ Zobrazení kapacity a vytíženosti 
laboratoří a odběrových míst

§ Kompletní data a správa očkování v ČR

§ Přehledy o počtech hovorů trasovacích 
call center při KHS

https://dashboard.uzis.cz/OckovaniPrehled
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EPI Dashboard ČR
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EPI Dashboard ČR
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Co přinesli všechny tyto el. nástroje

Naprostá většina z těchto nástrojů byla vytvořena tak, aby 
byla možná další modifikace, takže budou dále sloužit 

českému zdravotnictví, a to i mimo pandemii. 

„I přes všechny problémy, které se tu za poslední rok a půl 
děly, se podařil udělat velký krok směrem k elektronizaci 

českého zdravotnictví s nastavením procesů řízení a IT 
podpory,“
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KHS

univerzity

zdravotníci HZS

IT firmy

věda
občané

Vláda ČR - kraje

média
armáda

Co má tedy přinést chytrá karanténa pro ČR

Stabilní systém řešení pandemie - základ systému Krizového řízení zdravotních hrozeb v ČR  



Obrá
zek 
nejd
e 
zobr
azit.

Obrázek nejde zobrazit.

DĚKUJI ZA POZORNOST

Centrální řídící tým COVID-19


