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9:00 Úvod, přivítání účastníků semináře SÚKL, Kraj Vysočina 

 9:15 
Současný stav eHDSI (European Digital Service 
Infrastructure) a zapojení členských států, včetně 
České republiky 

Klára Jiráková, Petr Pavlinec  (Kraj Vysočina) 

9:30 Pacientský souhrn – stav implementace v ČR  Klára Jiráková, Petr Pavlinec  (Kraj Vysočina) 

10:00 
Švédsko – národní a přeshraniční řešení 
elektronické preskripce (přednáška je v angl. 
jazyce) 

Hans Andersson, Annika Ohlson 
(eHälsomyndigheten – Swedish eHealth 
Agency) 

10:30 Přeshraniční ePreskripce/eDispenzace – stav 
implementace služby v ČR 

Jan Vošahlík (SÚKL) 

11:00 Přeshraniční ePreskripce/eDispenzace: napojení 
českého eReceptu na eHDSI 

Martin Pilnik (SÚKL) 

11:45 
Přeshraniční ePreskripce/eDispenzace – návrh 
architektury a komunikace Centrálního úložiště 
elektronických receptů s lékárenským SW 

Martin Kočica (SÚKL/Solitea) 

12:30 Přestávka  

13:30 Ministerské okénko - novinky  Martin Zeman (Ministerstvo zdravotnictví) 

14:00 x-eHealth – nové plánované služby a scénáře v 
eHDSI 

Hynek Kružík 

14:30 
Možnosti otestování interoperability 
informačního systému poskytovatelů 
zdravotnických služeb prostřednictvím NCPeH  

Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) 

15:00 HEALTHeID – možné scénáře implementace eIDAS 
procesů v českém zdravotnictví 

 Tomáš Šedivec (Ministerstvo vnitra),  
Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) 

15:30 - 16:00 Závěrečné poznámky, ukončení semináře 

 

  

 

7. veřejný seminář k projektu NIX-ZD.CZ 
Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice  

Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech Republic 

Projekt financovaný z fondu CEF Telecom 
 

27. listopadu 2019 v 9:00 hodin 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10 
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Pro snadnější orientaci přikládáme mapku, kde najdete budovu SUKLu. 

 

 

 

Pokud přijedete na seminář autem, doporučujeme Vám k zaparkování využít Nákupní centrum Eden, 
které stojí hned vedle fotbalového stadionu Slávie, či Nákupní centrum Flora. 

MHD - nejbližší zastávkou je autobusová zastávka „Bělocerkevská“. Tato zastávka se nachází zhruba 
100 metrů od spodního vchodu do celého areálu. Na tuto zastávku jezdí například linky 
(124,136,101,213,150,139). 

Dalším zajímavým spojem MHD může být stanice metra „A“ (Želivského). V tomto případě se jedná 
rovněž o nějakých cca 10 pěší chůze na SÚKL. 

 

 


