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Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických
služeb v rámci integrované protidrogové politiky“



Revize výkaznictví

Představení průběžných výstupů z pracovní skupiny pro revizi výkaznictví.
Mgr. Alexandra Roubalová

Hlavní změny
seskupení stávajících výkonů do 11 hlavních výkonů
konec telefonování J aneb způsoby provedení výkonu
nová metodika a slovník pojmů
testování nového systému výkonů



Od FreeBase po AdiData: 
Aneb od plenek k plnoletosti.
(FreeBase 2003 převzalo NMS)
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Loučení současného 
technologického řešení

Současný stav a plán do roku 2020: 
Aplikace UniData bude do (během) roku 2021 požívat stejné podpory jako 
dosud, ale již bez dalšího rozvoje.

2020 - 2021 - Bezpečnostní aktualizace
zajištění kompatibility se závěrečnými zprávami
opravy chyb
uživatelská podpora
2022 - Pozvolný odchod aplikace do softwarového nebe. 



UniData Lite -> AdiData

UniData Lite
Budou fungovat a částečně se 
rozvíjet i v roce 2021
Běh bude zabezpečen do prvního 
pololetí 2022
Bude zajištěna částečná migrace
V roce 2022 nebudou již stávající 
aplikace kompatibilní s novým 
systémem výkaznictví a novými 
závěrečnými zprávami

Nový systém AdiData
2021 jaro - první preview (semináře, 
testování)
2021 jaro - zveřejněná finální podoba 
nového systému výkaznictví a ová
podoba závěrečných zpráv (možné 
zapracovat do svých IS)
2021 léto – testovací provoz 
2022 leden – ostrý provoz



Plánujete změnu?

Tak teď opravdu není vhodná 
chvíle.

J
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AdiData a GDPR

GDPR
AdiData - Organizace je správcem dat. RVKPP bude zpracovatelem. Od 
roku 2022 bude proto třeba mít s RVKPP zpracovatelskou smlouvu. 
Tuto smlouvu poskytne RVKPP.
Ostatní aplikace - Nutné uzavřít smlouvu mezi správcem a 
zpracovatelem (smlouva: přesný popis kdo a kdy má přístup, jak jsou 
uložena, zabezpečena data, výpadek serveru atd.). Pokud existuje další 
prostředník, musí být uveden. 



Děkujeme za pozornost.

www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz

Kontakty: Bc. Jan Šalomoun: salomoun.jan@vlada.cz
Mgr. Alexandra Roubalová: roubalova.alexandra@vlada.cz 
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