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Dokument vznikl v rámci Klíčové aktivity 3 projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického 
zdravotnictví v resortu MZ“, kde účelem projektu bylo strategické řízení a vytvoření komplexního 
systému metodické podpory pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví. Klíčová aktivita 3 byla pak 
zaměřena na zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického 
zdravotnictví. Dokument odráží aktuální stav poznatků ke dni schválení 12.4.2019. Architektonické 
modely zpracovávané pro účel elektronizace zdravotnictví se v čase mohou vyvíjet a je tedy možné, že 
jsou k dispozici v aktuálnější podobě v úložišti architektonických modelů. Proto bude na stránkách 
www.nsez.cz uveřejněn odkaz na publikační vrstvu architektonických modelů, kde budou k dispozici vždy 
nejnovější uvolněné verze modelů. 

 

1. (HV) Celostní pohled na architekturu 

1.1 Diagram: (HV) Principy elektronizace zdravotnictví 
Diagram popisuje šest Základních principů elektronizace zdravotnictví a dále jednotlivé oblasti 
Architektonických principů, které jsou v souladu s principy architektury eGovernmentu, jenž jsou 
závazné pro návrh systémů a služeb elektronického zdravotnictví: 
 

• Principy otevřenosti dat 

• Principy zdravotnické dokumentace 

• Principy tvorby a poskytování služeb 

• Principy integrace 

• Principy mandátů 

• Principy autorizace 

• Principy identifikace a autentizace 

• Principy interoperability 

• Principy shody 
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Principy shody

Principy interoperabilityPrincipy identifikace a autentizace

Principy autorizace

Principy mandátů a oprávnění

Základní principy elektronizace zdravotnictví

Využití existujících prostředků Uznávání eGovernment prostředků

Uživatelská volba prostředků Autonomie vůle v soukromém právu

Dostatečná úroveň záruky a

důvěryhodnosti

Úplný přístup k údajům Auditovatelnost aktivit uživatelů Registrace využívajících systémů k

agendám

Příslušnost sdílených služeb k

agendám

Řízení přístupu dle příslušnosti k

agendám

Jednotný katalog zdravotnických

profesí

Důvěryhodnost správy profesí ve

využívajících systémech

Důvěra poskytujícího systému v

předané údaje

Odpovědnost využívajícího i

poskytujícího systému za řízení

přístupů

Centrální správa a ověřování

mandátů zmocněných osob

Evidence souhlasů pacienta pro

nahlížení do zdravotnické

dokumentace

Slučitelnost a transformovatelnost

zdravotnických dat

Principy integrace

Principy tvorby a poskytování služeb Principy zdravotnické dokumentace

Schopnost propojovat systémy

elektronického zdravotnictví

Sdílení na základě oprávnění

Zabezpečení citlivých dat

Principy otevřenosti dat

Odpovědnost za nabídku i

konzumaci služeb

Zabezpečení citlivých dat

Servisně orientovaná architektura a

centrální katalog služeb

Modulárnost systému

Robustnost a odolnost proti

výpadkům

Otevřenost systému pro veřejnost při

ochraně citlivých dat pacientů

Bezpečná komunikace osobních a

citlivých zdravotních dat

Shoda s platnou legislativou pro

výkon agend zdravotnictví, zajištění

bezpečnosti a ochrany dat

Shoda funkce systému se strategií

zdravotnictví a implementačními

plány

Shoda poskytovaných služeb s právy

a povinnostmi občanů

Dostupnost a škálovatelnost

systému

Dodržování předepsaných

vlastností služeb

Rozvoj eZ musí být

přínosem pro pacienty a

kvalitu zdravotní péče

Práva pacienta jsou eH

posilována

Aktivní zapojování

zainteresovaných osob a

veřejnosti do přípravy a

plánování eZ

Ověřená použitelnost,

kvalita, stabilita a

výkonnost nástrojů a

služeb eH

Využívat motivace a

nových technologií bez

negativních dopadů na

pacienta nebo zhoršení

podmínek zdravotníků

Využívat vědecko-

technické poznatky a

ověřené standardy

Architektonické principy elektronického zdravotnictví Principy eGOV
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Element Aktivní zapojování zainteresovaných osob a veřejnosti do přípravy a 
plánování eZ 

Typ Principle 

Popis Lékaři a další odborní pracovníci ve zdravotnictví musí být zapojováni do 
projektů již ve fázi přípravy záměrů, při plánování a tvorbě návrhů řešení. 
Názory odborné veřejnosti musí být v rámci projektů aktivně získávány a 
přiměřeně zohledňovány. 

Element Architektonické principy elektronického zdravotnictví 

Typ Principle 

Popis Jsou předem a jasně definovány, schvalovány a publikovány principy 
závazné pro elektronické zdravotnictví  

Element Auditovatelnost aktivit uživatelů 

Typ Principle 

Popis Aktivity všech typů uživatelů a správců se musí sledovat a monitorovat za 
účelem pozdějšího auditu 

Element Autonomie vůle v soukromém právu 

Typ Principle 

Popis V soukromém právu lze uplatňovat autonomii vůle subjektu 

Element Bezpečná komunikace osobních a citlivých zdravotních dat 

Typ Principle 

Popis Jasně definované zóny komunikace, dodržované standardy pro výměnu dat, 
stanovené politiky pro řízení identit autentizaci a autorizaci uživatelů, 
přehlední dokumentace systému a jeho komponent 

Element Centrální správa a ověřování  mandátů zmocněných osob 

Typ Principle 

Popis Existuje centrální správa, evidence a funkce pro ověřování mandátů 
zmocněných osob 

Element Dodržování předepsaných vlastností služeb 

Typ Principle 

Popis Vlastnosti služeb umožňují popsat reálné chování, navrhnout a realizovat 
vlastní systém za využití následujících vlastností: 

• Standardizovaná smlouva o poskytování služeb (SLA, OLA) - služby 
dodržují standardní dohody, které jsou definovány souhrnně 
dokumentem popisující parametry, podmínky a pravidla pro 
poskytování a užívání služeb v rámci předem dohodnutého rozsahu, 
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• Nezávislost vztahů služeb (aspekt volné vazby) - vztah mezi službami je 
minimalizován na úroveň, kdy služby pouze vědí o své existenci, 

• Transparentnost umístění služeb (aspekt volné vazby) - služby lze volat 
kdekoli v síti, kde je služba nabízena, bez ohledu na to, kde konkrétně a 
jakým způsobem se služba provede, 

• Životnost služeb - služby se navrhují tak, aby měly dlouhou životnost s 
ohledem na jejich konzumenty, 

• Abstrakce služeb - služby se navrhují a fungují jako „black box“, tedy 
jejich vnitřní logika je konzumentům skryta, 

• Samostatnost služby - služby jsou nezávislé a řídí funkčnost, kterou 
zapouzdřují, jak z hlediska návrhu, tak i z pohledu vlastního provozu, 

• Bezstavovost služeb - služby jsou bezstavové, tj. buď vrací požadovanou 
hodnotu, nebo vyvolají výjimku, a tímto přístupem minimalizují čerpání 
zdrojů, 

• Granularita služeb - zásada zajišťující, že služby mají přiměřenou 
velikost a rozsah. Poskytovaný rozsah funkčnosti poskytovaný službou 
uživateli musí odpovídat jeho očekávání a požadavkům, 

• Normalizace služeb - služby jsou dekomponovány nebo konsolidovány 
(normalizovány) tak, aby se minimalizovala redundance. U některých 
služeb to nemusí být dodrženo v případech, kdy je vyžadována 
optimalizace výkonu, specifická dostupnost nebo požadavek na agregaci 
funkcí, 

• Kompozice služeb - služby lze využít k sestavení dalších služeb, 

• Vyhledání služeb - Služby jsou doplněny o komunikační metadata, díky 
nimž mohou být efektivně vyhledány a interpretovány, 

• Znovupoužitelnost služeb - logika je rozdělena do více služeb, jenž 
podporuje opakované využití kódu, 

• Zapouzdření služeb - mnoho služeb, které nebyly původně plánovány v 
rámci servisně orientované architektury, mohou být zapouzdřeny nebo 
se mohou stát součástí SOA řešení. 

Element Dostatečná úroveň záruky a důvěryhodnosti 

Typ Principle 

Popis Taková míra záruk, která je důvěryhodná pro obě strany vztahu. 

Element Dostupnost a škálovatelnost systému 

Typ Principle 

Popis Centrální komponenty elektronického zdravotnictví disponují vysokou 
dostupností a umožňují jejich horizontální i vertikální škálovatelnost. 

Element Důvěra poskytujícího systému v předané údaje 
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Typ Principle 

Popis Existuje důvěra poskytujícího systému v předané údaje 

Element Důvěryhodnost správy profesí ve využívajících systémech 

Typ Principle 

Popis Předpokládá se důvěryhodnost správy profesí ve využívajících systémech 

Element Evidence souhlasů pacienta pro nahlížení do zdravotnické dokumentace  

Typ Principle 

Popis Evidují se jednoznačně adresné souhlasy pacienta pro nahlížení do 
zdravotnické dokumentace  

Element Jednotný katalog zdravotnických profesí 

Typ Principle 

Popis Existuje jednotný a vždy aktuální katalog zdravotnických profesí 
zdravotnických a nelékařských pracovníků 

Element Modulárnost systému 

Typ Principle 

Popis Důsledné oddělení funkcionality, které umožní správu konfigurace, 
škálovatelnost i rozvoj 

Element Odpovědnost využívajícího i poskytujícího systému za řízení přístupů 

Typ Principle 

Popis Vždy existuje jasně definovaná a nezpochybnitelná odpovědnost 
využívajícího i poskytujícího systému za řízení přístupů 

Element Odpovědnost za nabídku i konzumaci služeb  

Typ Principle 

Popis Jasně definované služby a to jak interní – konzumované uvnitř systému 
IDRR, tak i externí – určené pro externí systémy a jejich uživatele. Toto 
východisko umožní naplnění klíčové myšlenky: neexistují služby, které nikdo 
nekonzumuje, a přitom má konzument k dispozici ty služby, které 
potřebuje, přičemž je úroveň spolupráce mezi oběma stranami předem 
dohodnuta. 

Element Otevřenost systému pro veřejnost při ochraně citlivých dat pacientů 

Typ Principle 

Popis Systém eZ je koncipován jako významný zdroj otevřených dat pro veřejnost 
při zachování anonymity prostřednictvím agregace a anonymizace dat. 
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Element Ověřená použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost nástrojů a služeb eH 

Typ Principle 

Popis Před zavedením nových nástrojů a služeb elektronického zdravotnictví do 
praxe musí být vždy dostatečným způsobem ověřena a vyhodnocena jejich 
použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost. 

Element Práva pacienta jsou eH posilována 

Typ Principle 

Popis Právo pacienta na zajištění odpovídající péče, ochranu osobní důstojnosti a 
ochranu osobních údajů nesmí být zaváděním prostředků elektronického 
zdravotnictví oslabeno, ale naopak posilováno 

Element Principy autorizace 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů autorizace 

Element Principy eGOV 

Typ Principle 

Popis Při zavádění elektronického zdravotnictví budou, v souladu se závazky z 
NSeZ, dodržovány následující principy (strategické cíle) eGovernmentu, 
uvedené ve „Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na 
zefektivnění ICT služeb“: 

1. Od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, 
postavenému na jednotné architektuře a jednotných pravidlech. 

2. Od závislosti na dodavatelích k vlastní kompetenci k efektivnímu řízení 
vývoje a provozu ICT v ČR. 

3. Od nezávislých a nejednotných procesů veřejné správy ke 
standardizovaným, provázaným, kvalitním, efektivním a měřitelným 
službám veřejné správy. 

4. Od specializovaných úředních přepážek k digitální samoobsluze 
umožněné koordinovanou publikací uživatelsky přívětivých ICT služeb. 

5. Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a 
ke kvalifikovaným rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivitě služeb VS. 

6. Od izolovaných výpočetních systémů ke sdíleným ICT službám. 

7. Od izolovaných identitních systémů k jednotným identitním systémům 
uživatelů služeb veřejné správy a úředníků veřejné správy. 

8. Od pasivního přijímání legislativy a ICT projektů EU k aktivní participaci 
na přípravě nové legislativy a ICT projektů EU. 

Element Principy identifikace a autentizace 

Typ Grouping 
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Popis Soubor principů identifikace a autentizace 

Element Principy integrace 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů integrace 

Element Principy interoperability 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů interoperability 

Element Principy mandátů a oprávnění 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů pro mandáty a oprávnění 

Element Principy otevřenosti dat 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů pro otevřenost dat 

Element Principy shody 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů shody 

Element Principy tvorby a poskytování služeb 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů tvorby a poskytování služeb 

Element Principy zdravotnické dokumentace 

Typ Grouping 

Popis Soubor principů pro zdravotnickou dokumentaci 

Element Příslušnost sdílených služeb k agendám 

Typ Principle 

Popis Sdílené služby mohou mít příslušnost k vícero rolím agendy 

Element Registrace využívajících systémů k agendám 

Typ Principle 

Popis K dané agendě jsou v RPP nebo jiném registru agend registrovány IS, 
kterými se tato agenda řídí a vykonává. 
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Element Řízení přístupu dle příslušnosti k agendám 

Typ Principle 

Popis Příslušnost rolí k agendám má řízený přístup 

Element Robustnost a odolnost proti výpadkům 

Typ Principle 

Popis Budou použity prakticky ověřené komponenty s ochranou proti útokům a 
selháním 

Element Rozvoj eZ musí být přínosem pro pacienty a kvalitu zdravotní péče 

Typ Principle 

Popis Primárním cílem rozvoje elektronického zdravotnictví musí být přínos pro 
pacienty a kvalitu zdravotní péče. 

Element Schopnost propojovat systémy elektronického zdravotnictví 

Typ Principle 

Popis Vysoce flexibilní univerzální komunikační rozhraní postavené na integrační 
platformě Rezortního Datového Rozhraní 

Element Sdílení na základě oprávnění 

Typ Principle 

Popis Zdravotnická data, s nimiž operují služby elektronického zdravotnictví, jsou 
sdílena výhradně na základě oprávnění definovaných zákony a souhlasů 
udělených pacienty pro jednotlivé služby. 

Element Servisně orientovaná architektura a centrální katalog služeb 

Typ Principle 

Popis Základem je Servisně Orientovaná Architektura využívající centrální Katalog 
služeb elektronického zdravotnictví 

Element Shoda funkce systému se strategií zdravotnictví a implementačními plány  

Typ Principle 

Popis Služby systému elektronického zdravotnictví jsou v souladu s cíli 
definovanými ve strategii a v souladu implementačními plány strategie. 

Element Shoda poskytovaných služeb s právy a povinnostmi občanů 

Typ Principle 

Popis Systém poskytuje služby elektronického zdravotnictví v souladu s právy a 
povinnostmi občanů zakotvenými v zákonech České republiky a obecně 
platného Evropského a mezinárodního práva. 



 

11 

 

Element Shoda s platnou legislativou pro výkon agend zdravotnictví, zajištění 
bezpečnosti a ochrany dat 

Typ Principle 

Popis Systém je navržen ve shodě s požadavky legislativy kladené na poskytování 
zdravotnických služeb a s požadavky zákona o Kybernetické bezpečnosti a 
nařízením GDPR 

Element Slučitelnost a transformovatelnost zdravotnických dat 

Typ Principle 

Popis Zdravotnická data musí být popsána na úrovni struktury a sémantiky tak, 
aby bylo možné jejich obsah interpretovat v jakémkoliv jazyce a přenášet je 
z jednoho prostředí či systému do druhého. 

Element Úplný přístup k údajům 

Typ Principle 

Popis Subjekt údajů má právo na úplný přístup k jeho údajům 

Element Uživatelská volba prostředků 

Typ Principle 

Popis Uživatel může s ohledem na jeho potřeby volit jemu vyhovující prostředky 

Element Uznávání eGovernment prostředků 

Typ Principle 

Popis Používají se autentizační a identifikační prostředky eGovernmentu, které lze 
využít a sdílet ve eZdravotnictví a tím dosahovat úspor a vzájemné 
interoperability 

Element Využití existujících prostředků 

Typ Principle 

Popis Využívají se existující prostředky v maximálně možné míře ne ale na úkor 
setrvávání v neuspokojivém stavu 

Element Využívat motivace a nových technologií bez negativních dopadů na pacienta 
nebo zhoršení podmínek zdravotníků 

Typ Principle 

Popis Zavádění elektronického zdravotnictví na základě plošně stanovené 
povinnosti je principiálně nesprávné. Při zavádění nových služeb a nástrojů 
elektronického zdravotnictví je třeba využívat především pozitivní motivace 
a zavádět nové technologie postupně a uvážlivě tak, aby nedošlo k ohrožení 
plynulosti a bezpečnosti provozu, ohrožení pacienta nebo zhoršení 
podmínek práce zdravotníků. 
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Element Využívat vědecko-technické poznatky a ověřené standardy 

Typ Principle 

Popis Všude, kde je to možné a účelné, je třeba při tvorbě nových řešení využívat 
veškeré dostupné vědecko-výzkumné poznatky a ověřené technologie, 
včetně standardů pro výměnu a zobrazování zdravotnických informací. 

Element Zabezpečení citlivých dat 

Typ Principle 

Popis Systém elektronického zdravotnictví poskytuje služby s vysokým stupněm 
ochrany citlivých dat pacientů 

Element Zabezpečení citlivých dat 

Typ Principle 

Popis Zdravotnická data jsou vysoce citlivá osobní data a musí být chráněna a 
zpracovávána dle odpovídajících ustanovení nařízení GDPR, které jsou 
platná v rámci EU. 

Element Základní principy elektronizace zdravotnictví 

Typ Principle 

Popis 6 principů elektronizace zdravotnictví s dopadem na pacienty, zdravotnické 
pracovníky a veřejnost. 

1.2 Diagram: (HV) Mapa schopností (CM) 
Diagram popisuje hlavní a podpůrné schopnosti na všech úrovních řízení, provedení a správy projektů 
eZdravotnictví, které je třeba získat, osvojit si je a umět je využívat proto, aby bylo možné co nejlépe 
naplnit Vizi Národní Strategie Elektronického Zdravotnictví. 
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Element 1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví 

Typ Goal 

Popis Prvním strategickým cílem je výšení zainteresovanosti občana na péči o 
vlastní zdraví 

Element 2. Zvýšení efektivity zdravotnického systému 

Typ Goal 

Schopnosti potřebné pro realizaci Akčního plánu NSEZ

Strategické cíleRealizace aktivit pro naplnění prioritních

cílů a opatření

Realizace základních aktivit prioritních

oblastí

Schopnost naplnit vizi Národní strategie elektronického zdravotnictví

Strategické řízení rozvoje

elektronického zdravotnictví v

resortu MZ

ePreskripce

Vybudování základní informační

infrastruktury eHealth

Sdílení zdravotnické

dokumentace

Kybernetická bezpečnost

Telemedicína

Budování a rozvoj IS veřejného

zdraví a Portálu elektronického

zdravotnictví

1. Zvýšení zainteresovanosti

občana na péči o vlastní zdraví

2. Zvýšení efektivity

zdravotnického systému

3. Zvýšení kvality a dostupnosti

zdravotních služeb

4. Infrastruktura a správa

elektronického zdravotnictví

Naplánovaný rozpočet a

zajištěné zdroje financování

Definovaná indikátorová

soustava

Požadavky na realizační

projekty

Ošetřená rizika

implementace

Monitorování a hodnocení

implementace
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Popis Druhým strategickým cílem je zvýšení efektivity zdravotnického systému 

Element 3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb 

Typ Goal 

Popis Třetím strategickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních 
služeb 

Element 4. Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví 

Typ Goal 

Popis Čtvrtým strategickým cílem je vybudování infrastruktury a správy 
elektronického zdravotnictví 

Element Budování a rozvoj IS veřejného zdraví a Portálu elektronického zdravotnictví  

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivita: Portál elektronického zdravotnictví 

Strategický cíl 1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví 

1. Specifický cíl 1.1. Zajištění snadného a rovného přístupu k informacím o 
poskytovatelích zdravotních služeb, zajištění dostupnosti služeb 
jednoduchými nástroji elektronické komunikace 

2. Specifický cíl 1.2 Poskytnutí přesných informací o zdravotním stavu a 
léčebných plánech 

3. Specifický cíl 1.3 Rozvoj informační podpory při péči o vlastní zdraví a 
zvyšování zdravotní gramotnosti 

 

 

 

 

1.  

 

Cílem této aktivity je zejména vytvoření vstupního bodu pro aktivní přístup 
občanů k ověřeným a zaručeným informačním zdrojům o zdravém způsobu 
života, o postupech a metodách zdravotní péče, o síti zdravotnických 
zařízení a jejich kvalitativních parametrech, o možnostech ochrany a 
podpory zdraví, o prevenci a preventivních programech, o nemocech, o 
programech péče o chronicky nemocné, nástroje k aktivní roli občana. 
Zajištění přiměřené orientace občanů, zdravotnických profesionálů a 
pracovníků správních orgánů, vedoucí k rozvoji využití informací ve 
vhodných informačních zdrojích. Podpora při řešení životních situací v 
oblasti nejen zdravotní péče, ale i správních agend. 

K této aktivitě je připravován samostatný implementační plán. 
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Element Definovaná indikátorová soustava 

Typ Capability 

Popis Při monitorování Akčního plánu k NSeZ bude průběžně zjišťován stav a 
pokrok implementace Národní strategie, budou aktualizovány informace o 
stavu realizace a budou porovnávány informace s výchozími hodnotami. 
Prostřednictvím průběžných zpráv o implementaci Národní strategie bude 
možné monitorovat pokrok při implementaci. Průběžné zprávy budou 
obsahovat plnění indikátorů, ale i postup plnění hierarchické struktury prací 
a způsob řízení rizik  

Akční plán uvádí identifikátory pro plnění jednotlivých aktivit (projektových 
záměrů), které budou rovněž monitorovány předkládáním průběžných 
zpráv. 

Element ePreskripce 

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivita č. 2 – ePreskripce 

Připravit postupný náběh plnohodnotné elektronické preskripce včetně 
plánovaných funkcionalit 2. etapy eReceptu.  

 

Aktuálně připravované řešení je: 

• zajišťuje realizaci maximálního rozsahu požadovaných funkcionalit v 
rámci účinných právních předpisů, 

• plně respektovat již existující systémy eGovernmentu a využije v 
maximální možné míře jejich služby (Základní registry, Datové schránky, 
Czech Point, Národní identitní autorita a další), 

• modulární otevřený systém, který bude připraven odpovídajícím 
způsobem reagovat na případné změny legislativy a zprovozňování 
nových systémů v rámci státní správy a zejména v oblasti 
elektronického zdravotnictví. 

Element Kybernetická bezpečnost 

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivita: Kybernetická bezpečnost 

1. Specifický cíl 4.3 Správa elektronického zdravotnictví 

2. Opatření 4.1.2 Vznik (bezpečné) infrastruktury pro výměnu 
zdravotnických informací na regionální a národní úrovni 

3. Opatření 4.3.3 Ochrana soukromí, politiky jakosti a bezpečnosti 

 

Problematika kybernetické bezpečnosti se v obecné rovině týká všech 
organizací v resortu Ministerstva zdravotnictví. Hlavní zacílení je ale v 
souladu s dikcí zákona č. 181/2014 Sb. směřováno k organizacím, které jsou 
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správcem či provozovatelem informačního systému kritické informační 
infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury 
nebo významného informačního systému. V kontextu resortu  

Ministerstva zdravotnictví se tak v současné době jedná především o 
následující organizace (dále též „dotčené organizace“): 

 

• Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 

• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 

• Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

• Státní zdravotní ústav, 

• Krajské hygienické stanice. 

 

Oblast kybernetické bezpečnosti je upravena soustavou řídících dokumentů, 
vydávaných a udržovaných MZ ČR od roku 2016. Základní organizační 
strukturu, která tuto skutečnost reflektuje, popisuje dokument 
Bezpečnostní politika informací a v návaznosti na něj pak další vrcholové 
dokumenty, mezi které patří zejména: 

• Stanovení rozsahu KII a VIS v resortu MZ ČR, 

• Určené bezpečnostní role resortu MZ ČR, 

• Standardy auditu kybernetické bezpečnosti resortu MZ ČR, 

• Metodika řízení rizik KB resortu MZ ČR, 

• Politiky kybernetické bezpečnosti resortu MZ ČR, 

• Strategie Kybernetické bezpečnosti resortu MZ ČR, 

• Akční plán pro oblast Kybernetické bezpečnosti resortu MZ ČR. 

1.  

 

Element Monitorování a hodnocení implementace 

Typ Capability 

Popis Nedílnou součástí sledování realizace projektů je nastavení systému 
monitorování. Systém monitorování zahrnuje oblasti jako identifikace 
potřebných dat, stanovení frekvence sběru a nastavení systému podávání 
zpráv. Monitorování a evaluace jsou nedílnou součástí přípravy i 
implementace projektového cyklu a jsou nezbytným prostředkem při 
naplňování cílů a opatření strategie elektronického zdravotnictví a v rámci 
ní implementovaných projektů.  

Při monitorování je průběžně zjišťován stav a pokrok realizačních projektů, 
pravidelné informace o stavu realizace projektu a porovnávání získaných 
informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem – zaměřuje se 
na finanční plnění projektů (finanční monitoring) nebo na plnění věcné části 
a plnění indikátorů stanovených pro sledování daných intervencí (věcný 
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monitoring) a uskutečňuje se prostřednictvím průběžných resp. 
závěrečných zpráv o realizaci projektu, resp. průběžných resp. závěrečných 
zpráv o udržitelnosti projektu. 

 

V případě realizace projektů z OP Zaměstnanost příjemce o tom, jak 
probíhá realizace podpořeného projektu, informuje řídící orgán 
prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. Monitorování zabezpečuje 
dohled nad tím, aby finanční prostředky OP Z byly využity maximálně 
efektivně k naplnění cílů, které byly stanoveny. Slouží jak příjemcům 
podpory, tak i ŘO k případné včasné identifikaci možných rizik a zabránění 
chybám a nesrovnalostem ve financování projektů. Zprávu o realizaci 
projektu má příjemce za povinnost předložit za každé monitorovací období, 
zpravidla za každých 6 měsíců, přesné vymezení je vždy stanoveno v 
právním aktu o poskytnutí podpory. Obsah zprávy se zpravidla skládá z 
těchto skupin informací: 

• Základní informace o projektu 

• Informace o zprávě 

• Kontaktní údaje ve věci zprávy 

• Informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném 
období/příp. Informace o plnění aktivit zjednodušeného projektu 

• Informace o plnění indikátorů 

• Informace o pokroku ve veřejných zakázkách 

• Informace o kontrolách provedených u příjemce v období, za které je 
tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele podpory) 

• Informace o zajištění povinné publicity 

• Informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci 
projektu v průběhu období, za které je tato zprávy vykazována 

V průběhu realizace projektu mohou být prováděny změny rozpočtu 
projektu. Tyto změny nesmí narušit charakter a hlavní záměr projektu a 
musí být pro projekt nezbytné a efektivní. Podle velikosti částky, kterou 
chce příjemce použít jinak, než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu, se 
rozlišují nepodstatné a podstatné změny rozpočtu. Každá, tedy i 
nepodstatná, změna rozpočtu, musí být odůvodněna. V rámci změn 
rozpočtu je při dodržení pravidel pro změny rozpočtu možné vytvořit nebo 
zrušit položku rozpočtu projektu. 

 

V případě realizace projektů v rámci IROP se monitorování postupu 
projektů se uskutečňuje prostřednictvím:  

• Průběžných/Závěrečných zpráv o realizaci projektu / žádostí o platbu, 

• Průběžných/Závěrečných Zpráv o udržitelnosti projektu. 

Spolu s Průběžnou/Závěrečnou zprávou o realizaci projektu předkládá 
příjemce žádost o platbu / závěrečnou žádost o platbu. Zprávu o realizaci 
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projektu předkládá příjemce společně se žádostí o platbu a požadovanými 
doklady zpravidla do 20 pracovních dní od ukončení etapy. Závěrečná 
zpráva o realizaci za poslední etapu projektu má stejnou strukturu jako 
průběžná zpráva o realizaci projektu. Příjemce ji předkládá společně s 
poslední závěrečnou žádostí o platbu do 20 pracovních dní od ukončení 
realizace projektu. V případě více etapových projektů ukončení poslední 
etapy musí být shodné s datem ukončení realizace projektu, uvedeným v 
právním aktu. Změny, které mají vliv na aktivity projektu, splnění účelu a 
cílů projektu nebo na dobu realizace projektu, nesmí příjemce provést bez 
předchozího souhlasu ŘO IROP. Jedná se např. o: 

• změnu statutárního zástupce, 

• změny termínů ukončení realizace projektu, 

• změny termínů naplnění indikátorů, 

• změny cílových hodnot indikátorů, 

• změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu, 

• změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, 

• změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či 
indikátoru, 

• finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a 
ESIF v letech, 

• změna poměru investičních a neinvestičních výdajů, atd. 

 

V rámci věcného / finančního monitoringu projektu se sleduje: 

Zahájení realizace projektu  

• Zahájení prací souvisejících s projektem. 

• Realizace může být zahájena před podáním žádosti o podporu, pokud to 
umožňuje výzva. 

• Termín je vysvětlen ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné 
výzvě. 

 

Ukončení realizace projektu  

• Prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. 

• Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit 
termín ukončení realizace projektu, uvedený v právním aktu. 

• Termín je blíže vysvětlen ve Specifických pravidlech vydaných k 
příslušné výzvě. 

 

Ukončení financování projektu  

• Datum, do kterého musí příjemce proplatit všechny výdaje 
dodavatelům. 
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• Datum je uvedené v právním aktu a je pro příjemce závazné. 

 

Závěrečné vyhodnocení akce  

• Závěrečné vyhodnocení akce představuje uzavření administrace 
projektu. 

 

Zahájení udržitelnosti  

• Doba udržitelnosti trvá pět let. 

 

Naplnění indikátorů  

• Splnění cílové hodnoty stanovuje žadatel v žádosti o podporu. 

• Datum je uvedené v právním aktu a pro příjemce je závazné. 

• Příjemce je povinen udržet dosažené hodnoty indikátorů a zachovat 
výsledky projektu po dobu pěti let od zahájení doby udržitelnosti. 

• Pokud příjemce stanovený termín dosažení cílové hodnoty či jeho 
udržení v době udržitelnosti nedodrží, bude sankcionován v souladu s 
Podmínkami. 

Monitorování je nezbytnou podmínkou pro provádění evaluací, pro které je 
zdrojem informací a údajů. Evaluace a hodnocení je složitý proces založený 
na důkladném sběru primárních i sekundárních dat a na jejich odborném 
vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a 
řízení implementace. Při evaluaci jsou formulovány závěry a doporučení ke 
zlepšení implementace a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby. 
Hodnocení tak přispěje k hospodárnosti při nakládání s veřejnými 
prostředky vynaloženými na strategii a jednotlivé projekty do ní zasazené. 
Cílovým stavem je, aby evaluace sloužila k poskytování údajů o dosažených 
výsledcích jednotlivých projektů v rámci národní strategie elektronického 
zdravotnictví a jejich dopadech na podpořené účastníky. Metodika řízení 
programů v programovém období 2014–2020 definuje evaluace jako 
„proces založený na důkladném sběru informací a na jejich odborném 
vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro řízení implementace a 
strategické rozhodování. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při 
nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání. 

Element Naplánovaný rozpočet a zajištěné zdroje financování 

Typ Resource 

Popis Primárními zdroji finančních prostředků pro zajištění a podporu 
implementačních projektů Národní strategie elektronického zdravotnictví 
jsou zejména Evropské strukturální a investiční fondy, Evropský sociální 
fond v rámci programového období 2014-2020, případně jiné finanční 
mechanismy podpory např. Norské fondy, nástroj pro propojení Evropy CEF, 
zdroje WHO (Smlouva o spolupráci mezi MZd a Regionální úřadovnou WHO 
pro Evropu). Při zajištění financování a zajištění souladu jednotlivých 
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projektů je zapotřebí využívat synergické a komplementární vazby. Jedná se 
především o vazby, kde se doplňují projekty financované z IROP s programy 
navázanými na Evropský sociální fond. Nezanedbatelným hlediskem je 
zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, ale i budoucí rozvoj systému v 
souladu s měnícími se potřebami zdravotnictví. Finanční zajištění realizace 
Národní strategie bude kontinuální, organizačně i odborně náročný proces 
koordinovaný MZ ČR ve spolupráci s dalšími resorty. 

Detailní rozpočet realizace Akčního plánu NSeZ a zdroje financování budou 
specifikovány při tvorbě implementačních plánů k jednotlivým strategickým 
cílům. Cílem je naplnění těchto opatření: 

1. Alokovat dostatečné prostředky pro zajištění účasti všech relevantních 
stran nejen ve fázi přípravy strategie elektronického zdravotnictví, ale 
také v průběhu její implementace a změnového řízení. Umožnit 
maximální zapojení budoucích uživatelů systému, resp. jejich zástupců.  

2. Realizovat projekty prostřednictvím příslušných výzev operačních 
programů 2014+, případně prostřednictvím jiných finančních 
mechanismů. 

3. Vytvořit nezbytné předpoklady (rozpočtové, materiální, personální) pro 
vlastní realizační projekty a tyto aktivity koordinovat prostřednictvím 
Národního centra elektronického zdravotnictví. 

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z 
Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského 
námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 vytváří 
základní rámec přístupu k finančnímu řízení Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropského námořního a rybářského fondu. 

MZ ČR na elektronizaci pro resort zdravotnictví z Evropských strukturálních 
a investičních fondů a Evropského sociálního fondu pro období 2017 – 2020 
vymezilo indikativní finanční prostředky na klíčové projekty. S řídícími 
orgány proběhla iniciační jednání o projektových záměrech, které se během 
tvorby strategie průběžně aktualizují a lze očekávat i jejich modifikaci. Jedná 
se zejména o následující projektové záměry nebo projekty: 

1. Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ. 
(Aktivita č. 1 tohoto akčního plánu) 

2. Vybudování základní informační infrastruktury eHealth - resortního 
datového rozhraní pro komunikaci transakčních informačních systémů 
(Aktivita č. 3 tohoto akčního plánu) 

3. Sdílení zdravotnické dokumentace, implementační podpora u 
poskytovatelů zdravotních služeb 

4. Kybernetická bezpečnost 

5. Telemedicína 

Element Ošetřená rizika implementace 

Typ Capability 
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Popis Při realizaci jednotlivých projektů vznikne řada rizik, kterou budou muset 
řešit projektoví manažeři, ale i klíčoví sponzoři. V rámci projektového řízení 
bude tedy nezbytné nastavit systém řízení rizik, jejich vyhodnocování a 
adekvátní eskalaci ve správném čase, aby mohlo dojít k eliminaci jejich 
dopadů. Za systém řízení rizik bude odpovědné Národní centrum 
elektronického zdravotnictví, které bude povinno identifikovat rizika v 
registru rizik, ohodnocovat je dle předem určených kategorií, navrhovat 
způsob ošetření rizik a realizovat nápravná opatření. 

NCeZ bude rovněž odpovědné za nastavení systému eskalace rizik a správné 
řízení toku informací a jeho správnou interpretaci a konečně za komunikaci 
rizik a navržených opatření napříč zainteresovanými stranami.  

Mezi hlavní bariery a rizika lze zařadit nalezení optimální cesty k 
institucionalizaci rozvoje elektronizace; provedení legislativních změn, které 
umožní vznik potřebné informační infrastruktury elektronického 
zdravotnictví, realizaci projektů elektronizace a jejich kontinuální rozvoj v 
navrženém cílovém rozsahu; včasná alokace dostatečných finančních 
prostředků pro realizaci projektů definovaných na základě Soustavy cílů a 
opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví; ale i nedostatek 
kvalifikovaných zaměstnanců VS potřebných pro zajištění realizace projektů; 
účinná redistribuce benefitů mezi uživatele elektronického zdravotnictví s 
cílem zajistit jejich udržitelnost. 

Obecně platná rizika 

• Neřiditelný proces zadávání veřejných zakázek (I za předpokladu 
kvalitně připravené zadávací dokumentace veřejných zakázek je z 
hlediska projektového řízení zvládnutí veřejných zakázek termínově 
velmi složité. A to zejména pro možné zneužívání podání k ÚOHS ze 
strany uchazečů, a to i v nedůvodných případech.) 

• Politické riziko (V případě změny vlády možná nedostatečná podpora 
realizace) 

• Nedodržení harmonogramu (Nesplnění termínu realizace nebo jeho 
jednotlivých klíčových aktivit) 

• Nevhodně nastavený implementační plán (Budou opomenuty důležité 
skutečnosti, které budou mít zásadní vliv na realizaci, nebudou zvoleny 
vhodné aktivity k dosažení cílů, nebude nastaven realistický 
harmonogram nebo rozpočet apod.) 

• Personální fluktuace (Časté změny v realizačním týmu vedoucí např. k 
nedostatečné kontinuitě práce, zpoždění a méně kvalitním výstupům.) 

• Krácení finančních prostředků z ESIF (Zvýšené nezpůsobilé náklady při 
čerpání finančních prostředků z ESIF a jejich krácení, což může mít 
dopad na státní rozpočet.) 

• Nedostatečná kvalita realizačního týmu (Nedostatečně kvalitní / 
kompetentní realizační tým zodpovědný za implementaci, tj. členové 
realizačního týmu nemají odborné předpoklady a zkušenosti potřebné 
pro realizaci.) 
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• Vznik nekvalitních výstupů (Zpracování výstupů, které nebudou v 
souladu se strategickými cíli, nebudou mít přidanou hodnotu, nebudou 
aplikovatelné v praxi nebo realizace nedoporučeného řešení.) 

• Nedostatečné personální zajištění nebo nedostatečná časová kapacita 
realizačního týmu (Nedostatečná personální kapacita pro zajištění 
implementace, nedostatečně obsazený realizační tým (tj. počet členů 
realizačního týmu neodpovídá rozsahu realizovaných aktivit) nebo 
nedostatečná časová kapacita členů realizačního týmu pro realizaci 
implementace (např. z důvodu jejich časového vytížení jinou agendou).) 

• Zdlouhavá administrace žádostí o podporu ze strukturálních fondů 

• Nedostatečné řízení (Nedostatečné řízení a koordinace jednotlivých 
realizačních týmů, pomalé rozhodování a schvalování) 

• Překročení rozpočtu (Nákladnost realizace převýší jeho předpokládanou 
hodnotu stanovenou v rozpočtu.) 

• Nezajištění financování (Nezajištění zdrojů na financování potřebných 
pro realizaci) 

• Nevůle realizovat projekty prostřednictvím financování z ESIF (Realizace 
prostřednictvím projektů financovaných ze strukturálních fondů sice 
nese určitou míru administrativní zátěže při zpracování projektových 
žádostí a předkládání monitorovacích zpráv, ale představuje výrazné 
úspory v rámci kapitol státního rozpočtu.) 

Element Požadavky na realizační projekty 

Typ Requirement 

Popis V rámci vlastního finančního řízení se jedná o široký okruh vzájemně 
provázaných činností – od plánování, organizování, realizace, kontroly až po 
vyhodnocení, ale zejména rozhodování, koordinace a motivace s cílem 
dosáhnout stanoveného výsledku. U projektů je nutné stanovit: 

1. závazný rozsah finančního plánu, finanční zdroje a detailní rozpočet, 

2. čerpání prostředků v rámci jednotlivých položek schváleného rozpočtu 
nemůže být vyšší než rozpočet položky. V případě, že by hrozilo 
překročení rozpočtované částky u některé položky, musí být provedena 
rozpočtová změna tak, aby čerpání položky nepřevýšilo její plánovanou 
výši. Celkové překročení rozpočtu také není možné. 

3. monitorovat finanční plán a průběh čerpání 

4. zamezit dvojímu financování 

5. zajistit, že náklady odpovídají podmínkám, na které je poskytnutí 
finančních prostředků vázáno 

6. provádět kontrolu oprávněnosti úhrad, zajistit efektivní řízení a 
monitorovat věcný postup realizace vést účetnictví podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, nevede-li účetnictví podle zákona o 
účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona o daních z 
příjmů, rozšířenou o požadavky uvedené v právním aktu. 
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Element Realizace aktivit pro naplnění prioritních cílů a opatření  

Typ Grouping 

Popis Soubor realizačních aktivit pro naplnění prioritních cílů a opatření  

Element Realizace základních aktivit prioritních oblastí 

Typ Grouping 

Popis Soubor realizací základních aktivit prioritních oblastí 

Element Schopnost naplnit vizi Národní strategie elektronického zdravotnictví 

Typ Capability 

Popis Představuje osvojení si schopností potřebných pro realizaci Akčního plánu 
NSEZ 

Element Schopnosti potřebné pro realizaci Akčního plánu NSEZ 

Typ Capability 

Popis Schopnosti pro realizaci Akčního plánu představují: 

• Nastavit spustit a řídit 3 Základní aktivity prioritních oblastí 

• Nastavit, spustiti a řídit Aktivity pro naplnění prioritních cílů a opatření 

• Definovat Strategické a Specifické cíle elektronického zdravotnictví 

 

Dále jsou výše definovaní schopnosti závislé na podpůrných schopnostech 

• Definovaná indikátorová soustava 

• Ošetřená rizika implementace 

• Naplánovaný rozpočet a zajištěné zdroje financování 

• Monitorování a hodnocení implementace 

Element Sdílení zdravotnické dokumentace 

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivita: Výměna zdravotnické dokumentace 

Strategický cíl 2 - Zvýšení efektivity zdravotnického systému  

1. Specifický cíl 2.1 - Sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli 

2. Opatření 2.1.1- Umožnit bezpečné sdílení informací o zdravotní péči 

Podpora výměny zdravotnické dokumentace je rozsáhlým souborem 
aktivit, které je nutné realizovat postupně. Dotýká se všech poskytovatelů 
zdravotních služeb a vyžaduje citlivé provádění změn, aby se podařilo 
smysluplně a úspěšně překonat počáteční bariéry a zavedené postupy, v 
souladu se záměry formulovanými Národní strategií elektronického 
zdravotnictví. 

Implementační plán se do značné míry bude odvíjet od možností 
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financování a dostupnosti koordinačních a projektových kapacit na straně 
MZ ČR a spolupracujících organizací. Dle kvalifikovaných odhadů lze 
očekávat, že velcí poskytovatelé zdravotních služeb budou uplatňovat 
požadavek na financování projektů souvisejících s touto aktivitou z aktuálně 
vypsané výzvy IROP č. 26 ve výši 50 až 100 mil. Kč. Podmínkou pro získání 
finanční podpory z dotačních programů pro poskytovatele zdravotních 
služeb při současném naplňování NSeZ je poskytnutí metodické podpory a 
další součinnosti žadatelům o podporu ze strany MZ ČR. 

Smyslem aktivity je vybudování nezbytné infrastruktury pro výměnu 
zdravotnické dokumentace a dále specifikování legislativních, technických, 
bezpečnostních a obsahových standardů pro realizaci sdíleného zdravotního 
záznamu (EHR, PCEHR) a jeho referenční implementace. Stát bude výchozím 
garantem systému sdílení zdravotnických dat. 

Aktivita si klade za cíl následující: 

• Vytvořit jednotnou platformu pro sdílení informací o zdravotním stavu 
pacienta, podpořit nemocnice v připojování na jednotnou platformu a 
sjednocení různorodých formátů dat v jejich IS pro účely výměny 
zdravotnických dat. 

• Podpořit nemocnice v zavádění a užívání standardů, které usnadní 
vzájemnou komunikaci a výměnu zdravotnické dokumentace mezi 
poskytovateli zdravotních služeb. 

• Poskytnout rámec pro integraci již existujících nebo nově budovaných 
regionálních nebo dodavatelských sítí výměny zdravotnických informací. 

• Poskytnout rámec pro výměnu dokumentů spojených s péčí o pacienta 
(žádanky, výsledky, propouštěcí zprávy a podobné dokumenty). 

• Poskytnout zabezpečení přenášeným informacím dle požadavků 
legislativy. 

• Poskytnout rámec pro zapojení poskytovatelů následné péče do 
procesu výměny informací o zdraví pacientů (sociální služby, následná 
péče, domácí péče, mentální péče, atd…). 

1.  

 

Element Strategické cíle 

Typ Grouping 

Popis Soubor strategických cílů eZdravotnictví 

Element Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ 

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivita č.1 – Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v 
resortu MZ 

Ustavit / vytvořit Národní centrum elektronického zdravotnictví, které 
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bude mít za úkol programově a hospodárně koordinovat a podporovat 
rozvoj digitalizace, udržovat a rozvíjet koncepci národního systému 
elektronického zdravotnictví. 

Národní centrum elektronického zdravotnictví bude vybaveno nejen 
odbornou kompetencí a zodpovědností, ale také příslušnou pravomocí 
prosazovat základní principy elektronizace v souladu s přijatou národní 
strategií. V organizační struktuře bude nutné vytvořit dlouhodobě 
udržitelný, odborně nezávislý tým.  

Toto centrum bude spolupracovat s dalšími organizacemi jako např. 
odbornými organizacemi vytvářejícími informační základnu, Národním 
centrem pro nomenklatury a klasifikace, akreditovanými testovacími a 
certifikačními autoritami pro oblast elektronických informačních systémů ve 
zdravotnictví, krajskými úřady, přímo řízenými organizacemi MZ ČR a 
dalšími resorty a jejich organizacemi (MV, MPSV, ČSSZ, apod.).  

Součástí Národního centra (NCeZ) bude útvar (institut) Hlavního architekta 
elektronického zdravotnictví, který bude vytvářet a spravovat 
architektonický koncept rozvoje elektronizace postaveného na principech 
Enterprise Architecture (dále též „EA“), která je východiskem pro řízený 
rozvoj elektronizace. Tento útvar bude koordinovat rozvoj elektronizace a 
garantovat interoperabilitu nových řešení, včetně využívání existujících 
sdílených služeb resortu a informatických služeb eGovernmentu. Útvar 
bude mít i nástroje k prosazování záměrů resortu v oblasti zdravotnictví, 
aby nedocházelo k vytváření duplicitních infrastruktur a informatických 
služeb a tím i mrhání veřejných prostředků. Důležitým úkolem tohoto 
útvaru bude i zajištění přidané hodnoty informatických projektů pro 
zdravotnické pracovníky a občany ČR. Nové služby musí podporovat cíle 
národní strategie, způsob jejich realizace nesmí ohrozit kvalitu 
poskytovaných služeb, a pokud má dojít ke zvýšení nákladů zdravotního 
systému, tak musí být kompenzovány nepopiratelnými přínosy ve 
zdravotních službách. 

Národní centrum bude dohlížet na to, aby realizovaná opatření vycházela 
vstříc kategorickému požadavku, aby elektronizace zdravotnictví 
nezvyšovala, ale snižovala administrativní zátěž všech účastníků zdravotního 
systému, tedy zejména občanů/pacientů na straně jedné, a lékařů, 
lékárníků a dalších zdravotnických pracovníků na straně druhé. 

Element Telemedicína 

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivita: Telemedicína  

1. Specifický cíl 3.1 Telemedicína a mHealth 

2. Opatření 3.1.1 Definice technického a organizačního rámce 
telemedicíny a mHealth 

3. Opatření 3.1.2 Bezpečné a efektivní aplikace v telemedicíně a mHealth 

4. Opatření 3.1.3Vytvoření rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti v 
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telemedicíně 

5. Opatření 3.1.4 Elektronická podpora léčby v domácím prostředí 
pacienta 

 

Cílem této aktivity je vybudovat systém podpory programů telemedicíny v 
ČR společně s řízením životního cyklu (plánování, pilotní studie, zavedení 
programu, monitoring programu, vyhodnocení programu, inovace 
programu), aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví 
obyvatel ČR spolu bezpečností a efektivitou. 

Element Vybudování základní informační infrastruktury eHealth  

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivita č. 3 - Vybudování základní informační infrastruktury eHealth - 
resortního datového rozhraní pro komunikaci transakčních informačních 
systémů 

 

Aktivita číslo 3 pokrývá následující tři prioritní oblasti NSeZ: 

• Vytvoření / úprava referenčních registrů, které budou obdobou 
základních registrů eGovernmentu a budou autoritativním zdrojem 
údajů pro identifikaci subjektů, nastavování jejich práv a odpovědností v 
elektronickém zdravotnictví. 

• Vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků, které zajistí a 
posílí právní a organizační jistoty a kontinuitu při práci s elektronickými 
písemnostmi a zdravotnickou dokumentací. Bude postupováno v 
souladu s řešením eID eGovernmentu. 

• Zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví 
v souladu s principy eGovernmentu. 

Řešení se opírá především o specifický cíl NSeZ číslo 4.1. Rozvoj 
infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb a o specifický cíl 
číslo 4.3. Standardy a interoperabilita. 

Tato konkrétní aktivita bude realizována projektovým záměrem vytvoření 
Integrovaného datového rozhraní resortu (IDRR), který vytváří resortní 
sběrnici (tzv. resortní service bus) a související infrastrukturu. Obdobné 
resortní sběrnice vytvářejí i jiné resorty státu, postupují přitom v souladu s 
doporučeními Hlavního architekta státní a veřejné správy zřízeného v gesci 
MV ČR a realizují tak sdílený datový fond ČR. 

Projekt IDRR je v souladu s NSeZ koncipován tak, aby zejména: 

• poskytoval základní technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj 
služeb elektronického zdravotnictví včetně úpravy resortního datového 
centra; 

• poskytoval autoritativní data pro informační procesy ve zdravotnictví a 
řešení životních situací, předpokládá se rozvoj referenčních registrů 
potřebných pro elektronizace agend, aktuálně Národního registru 
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zdravotnických pracovníků a Národního registru poskytovatelů 
zdravotních služeb; 

• poskytoval sdílené služby zejména organizacím resortu a zdravotnickým 
pracovníkům: 

• identifikace pacienta, pojištěnce, zdravotnického pracovníka, 
pracovníka v resortu zdravotnictví; 

• identifikace zdravotnického zařízení (poskytovatel zdravotní péče) 

• využíváním datového fondu České Republiky (referenčních dat, 
datových fondů orgánů veřejné moci OVM); 

• zajišťoval komunikaci na sdílené služby eGovernmentu; 

• zajišťoval autentizaci, autorizaci a řízení oprávnění zdravotnických 
pracovníků; 

• zajišťoval řízení souhlasů a mandátu ve zdravotnictví; 

• zajišťoval podpůrné služby pro zaručenou výměnu dat; 

• poskytoval autoritativní data; 

• poskytoval otevřená data (OPEN DATA). 

Projekt IDRR zastřešuje a propojuje další stávající i budoucí resortní 
informační systémy včetně provozních a základních systémů, jakými jsou 
např. email, účetnictví, personalistika, spisová služba, adresářové služby, 
intranet, elektronické vzdělávání a další.  

Projekt IDRR dále poskytuje podporu pro zajištění interoperability 
informačních systémů a služeb v resortu zdravotnictví, napojení na služby 
eGovernmentu, zejména napojení na služby Základních registrů, eGON 
Service Bus a Národní identitní autority a interoperabilitu v rámci EU (např. 
v intencích projektu epSOS a pro Národní kontaktní místo elektronického 
zdravotnictví, budované v projektu CEF Telecom). 

1.3 Diagram: (HV) Mapa agend (AM) 
Agendy představují jednotlivé oblasti výkonu činností spojených přímo i nepřímo s poskytováním 
zdravotnických služeb. Agendy zobrazené na diagramu jsou převzaty ze Základního Registru práv a 
povinností Veřejné zprávy ČR, jenž byly ohlášeny Ministerstvem zdravotnictví nebo jiným subjektem 
veřejné správy na základě platných právních předpisů a jejich výkon je závazný pro subjekty působící ve 
zdravotnictví. 
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Element $diagram://{019F0D96-F22B-4937-AD4D-E8A0A6166664} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1384 - Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí 

Element $diagram://{05552F16-6021-435d-91B5-1ADAAEF0076F} 

Typ Text 

Popis Agendy : A32 - Pohřebnictví 

Element $diagram://{07CA87D3-317B-4f79-ADA2-4B1F69D133FC} 

Typ Text 

Popis Agendy : A736 - Státní podniky 

Element $diagram://{07EEF67B-12AD-4618-AD81-8F96D8A93853} 

Typ Text 

Popis Agendy : A420 - Obecní policie 

Element $diagram://{0A73D0B7-8A59-4dc9-A36A-64A790A16702} 

Typ Text 

Popis Agendy : A27 - Komory 

A30 - Zdravotní pojišťovny

A1164 - Udržitelný rozvoj

A467 - Všeobecná zdravotní
pojišťovna

A25 - Umělé přerušení
těhotenství

A1341 - Zdravotní pojištění

A1087 - Zdravotnická
záchranná služba

A1246 - Lékařská
zdravotnická povolání

A1082 - Obecná bezpečnost
výrobků

A1186 - Odpadové
hospodářství

A1161 - Udělování
autorizace dle zákona

A1382 - Nakládání s
geneticky modifikovanými

organismy
A28 - Biocidní přípravky

A460 - Zdravotní péče v
nestátních  zdravotnických

zařízeních
A1225 - Pojistné

A1086 - Zdravotní služby

A560 - Geologické práce

A1384 - Posuzování vlivů
záměrů a koncepcí na životní

prostředí

A1111 - Agenda zákona o
technických požadavcích na

výrobky

A1094 - Rostlinolékařská
péče

A736 - Státní podniky

A50 - Sledování veškerého
nakládání a zacházení s

návykovými látkami

A1245 - Nelékařské
zdravotnické povolání

A1243 - Léčiva

A1241 - Integrovaná
prevence a omezování

znečištění (IPPC)
A27 - Komory

A1441 - Zajišťování obrany
České republiky

A1088 - Lidské tkáně

A476 - Ochrana veřejného
zdraví

A32 - Pohřebnictví

A49 - Péče o zdraví lidu

A1162 - Zákon o vodách

A750 - Regulace reklamy

A1244 - Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR

A1402 - Agenda zákona o
zvláštním příspěvku

horníkům

A420 - Obecní policie

A1242 - Zdravotnické
prostředky

A1226 - Transplantační
zákon

A397 - Cenová regulace a
kontrola

A1126 - Ochrana ovzduší

A1282 - Volby do
zastupitelstev krajů

A688 - Státní statistická
služba

A1761 - Státní služba

A1026 - Zákon o potravinách

A1722 - Správa spotřebních
daní

A1146 - Podpora výzkumu,
experimentálního vývoje

A1383 - Chemický zákon

A893 - Protidrogová politika

A26 - Veřejné neziskové
zdravotnické zařízení

A29 - Lázeňství

A338 - Krizový zákon

A1182 - Ochrana zvířat proti
týrání

A1622 - Zahraniční rozvojová
spolupráce a

A561 - Podpora regionálního
rozvoje

A1227 - Specifické zdravotní
služby

A1101 - Zdravotní pojišťovny

A1081 - Veřejné zdravotní
pojištění

Prioritní agendy

Související agendy

Zrušené agendy

Legenda

A4006 - Národní registr
zdravotnických pracovníků

A4003 - Národní kontaktní
místo elektronického

zdravotnictví
A3726 - eRecept
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Element $diagram://{0E06725B-D374-4a58-9A19-E675172F0234} 

Typ Text 

Popis (BA) Nové agendy : A4006 - Národní registr zdravotnických pracovníků 

Element $diagram://{144DD505-A8B7-43bf-A68E-451EFBAB4C86} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1087 - Zdravotnická záchranná služba 

Element $diagram://{18D7DA89-F394-45cc-AFCE-2B121FC39AE5} 

Typ Text 

Popis Agendy : A476 - Ochrana veřejného zdraví 

Element $diagram://{1ADBC261-B0C8-4904-9B25-8563C8ED46C3} 

Typ Text 

Popis Agendy : A49 - Péče o zdraví lidu 

Element $diagram://{1F965928-19EF-4468-99BD-4D3059FB0E1B} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1227 - Specifické zdravotní služby 

Element $diagram://{2674713C-8AA3-4cd9-A2DD-172B9507579D} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1722 - Správa spotřebních daní 

Element $diagram://{2FA7140B-C28A-4dff-BB85-CFC26F8E59FF} 

Typ Text 

Popis Agendy : A893 - Protidrogová politika 

Element $diagram://{3271041F-D209-40e7-984B-9E9568D6C53B} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1244 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Element $diagram://{3A670925-3D39-411d-A5A2-2B9E0D1124AD} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1162 - Zákon o vodách 

Element $diagram://{3DBC5800-18C6-4c3c-8A33-03F3F8A54F19} 

Typ Text 
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Popis Agendy : A1225 - Pojistné 

Element $diagram://{3E75BAB4-96A3-44cd-8C88-8CC186642858} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1245 - Nelékařské zdravotnické povolání 

Element $diagram://{3F245E22-F055-4cc8-A110-E8A84DAB80C1} 

Typ Text 

Popis Agendy : A29 - Lázeňství 

Element $diagram://{3F4D784B-C565-49cd-861B-DBC9D9CC6FD0} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1761 - Státní služba 

Element $diagram://{400B3FEC-C773-41fa-853E-5384E435B355} 

Typ Text 

Popis Agendy : A560 - Geologické práce 

Element $diagram://{421CDCE2-9CD7-4715-A9C1-6A5CDF07962A} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1081 - Veřejné zdravotní pojištění 

Element $diagram://{4639B138-EC40-4e3f-AF7D-BCB2A00BA603} 

Typ Text 

Popis Agendy : A467 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Element $diagram://{47EABD52-FCBE-4efd-BCA7-519CAFAF8EB4} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1088 - Lidské tkáně 

Element $diagram://{49A8FD11-CB81-422c-866A-DED1E01EA8D9} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1111 - Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 

Element $diagram://{4A97CE26-3DDE-4c7c-8BB2-61BE2A7A4350} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1126 - Ochrana ovzduší 

Element $diagram://{4C6BE29C-2FF9-4f60-B68B-9A7E9C87A854} 
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Typ Text 

Popis Agendy : A1161 - Udělování autorizace dle zákona 

Element $diagram://{4E296667-9CC5-4ae7-8A1A-0EF186B6A0F5} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1383 - Chemický zákon 

Element $diagram://{4E4AD820-01A1-46ae-A644-1A382CED6FBD} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1094 - Rostlinolékařská péče 

Element $diagram://{519D010C-9EE9-4e45-9E60-7516876728DE} 

Typ Text 

Popis Agendy : A25 - Umělé přerušení těhotenství 

Element $diagram://{56C366D4-0674-4597-A3F5-800BF0861B0E} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1441 - Zajišťování obrany České republiky 

Element $diagram://{5A98D9DF-5D2D-4e93-9B22-1E9F02D73160} 

Typ Text 

Popis Agendy : A50 - Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými 
látkami 

Element $diagram://{5BC31C09-958B-4429-9198-96EC38E0F29E} 

Typ Text 

Popis Agendy : A338 - Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon 

Element $diagram://{62C3C9E2-0874-4675-8463-4E2134F733C9} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1101 - Zdravotní pojišťovny 

Element $diagram://{64E94D76-5A1E-48b7-941C-95E0E8D9E8F6} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1082 - Obecná bezpečnost výrobků 

Element $diagram://{6F4BF1C7-04B2-4be7-9065-B3492427888E} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1242 - Zdravotnické prostředky 
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Element $diagram://{71CCD0FB-E5AE-46dd-BDA7-E2629E9367A7} 

Typ Text 

Popis Agendy : A397 - Cenová regulace a kontrola 

Element $diagram://{71ED8069-3F5A-4219-A09E-79F259D5F1F4} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1164 - Udržitelný rozvoj 

Element $diagram://{739EF61B-2D8C-4bf5-AB28-0E07BA4368B5} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1186 - Odpadové hospodářství 

Element $diagram://{7580E223-C0CE-400d-BBE5-7C7956C19DA7} 

Typ Text 

Popis Agendy : A28 - Biocidní přípravky 

Element $diagram://{899ACE00-661C-40e8-989A-8625DF4682AD} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1241 - Integrovaná prevence a omezování znečištění 

Element $diagram://{915C0E01-625B-460d-9D17-D01B8CED85EA} 

Typ Text 

Popis Agendy : A750 - Regulace reklamy 

Element $diagram://{971927A0-68DF-4134-B86F-1DD9E5CBB6F4} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1382 - Nakládání s geneticky modifikovanými organismy 

Element $diagram://{9A62A22F-FAFA-4a51-A3C3-D2A4B5ED86A5} 

Typ Text 

Popis Agendy : A561 - Podpora regionálního rozvoje 

Element $diagram://{9AD3EF81-97F4-48d3-8F0C-D01548804206} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1622 - Zahraniční rozvojová spolupráce 

Element $diagram://{A251C99B-C6C9-436f-873D-3CC8F9C65AD1} 

Typ Text 
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Popis Agendy : A1182 - Ochrana zvířat proti týrání 

Element $diagram://{A2DB3F0C-A5B0-445d-B1E3-C142C866DF5F} 

Typ Text 

Popis Agendy : A460 - Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních 

Element $diagram://{A43EC22D-6E6F-4dcc-9086-34A1CF47E463} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1243 - Léčiva 

Element $diagram://{B15FBD54-2864-439c-AF05-8DE6C5211B0B} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1226 - Transplantační zákon 

Element $diagram://{B8A5E470-2017-47b2-A27B-ABA9FC5BBF1A} 

Typ Text 

Popis Agendy : A688 - Státní statistická služba 

Element $diagram://{BE15E66A-99BD-4774-A585-7189526A8B9D} 

Typ Text 

Popis Agendy : A26 - Veřejné neziskové zdravotnické zařízení 

Element $diagram://{C9861973-75AA-4b77-A575-E74C0E021DBC} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1402 - Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 

Element $diagram://{C9DDC95C-8E1B-4166-BCED-56D273694389} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1026 - Zákon o potravinách 

Element $diagram://{D18E2E0E-DC37-4237-B206-B3C286AFD74B} 

Typ Text 

Popis Agendy : A30 - Zdravotní pojišťovny 

Element $diagram://{D9CFB962-B3B1-4a98-AE63-BDB45CE3E0D7} 

Typ Text 

Popis (BA) Nové agendy : A4003 - Národní kontaktní místo elektronického 
zdravotnictví 
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Element $diagram://{E10A1E01-0812-40d8-8FF3-C824D382B699} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1282 - Volby do zastupitelstev krajů 

Element $diagram://{E6B6E61E-5DA1-4d6f-925A-BF703FAC9F66} 

Typ Text 

Popis Agenda zdravotního pojištění 

Element $diagram://{EE439BF1-D51E-4a17-AAB3-9CE506DF7D93} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1086 - Zdravotní služby 

Element $diagram://{F2233F6D-EA7A-45ef-9CF5-B5E9FCC93D0C} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1146 - Podpora výzkumu, experimentálního vývoje 

Element $diagram://{F7137BD0-DC2F-4d0a-B839-346082638DE9} 

Typ Text 

Popis Agendy : A1246 - Lékařská zdravotnická povolání 

Element $diagram://{FE02596C-B756-4b57-A4B2-C283C6A84951} 

Typ Text 

Popis (BA) Nové agendy : A3726 - eRecept 

1.4 Diagram: (HV) Mapa služeb (SM) 
Mapa Centrálních aplikačních služeb elektronického zdravotnictví ukazuje hierarchii centrálně 
poskytovaných služeb, které jsou konzumovány veřejností, pacienty, zdravotnickými pracovníky, ale i 
informačními systémy poskytovatelů zdravotnických služeb, pověřených osob a správců. 
Tmavě modré služby představují kompozitní služby RDR, které jsou zajišťovány službami jednotlivých 
subsystémů IDRR. 
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Element Aplikační služby pro podporu výkonu SOA Governance 

Typ ApplicationService 

Popis Komplexní Služba KSeZ pro podporu procesů řízení a výkonu SOA 
Governance. Portál NZIP bude prostředím pro spolupráci uživatelských rolí 
SOA při tvorbě katalogu. 

Element Aplikační služby pro řízení SOA Governance 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro řízení výkonu SOA 

Element Aplikační služby pro spolupráci a podporu sdílení služeb eH 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro spolupráci a podporu sdílení služeb elektronického 
zdravotnictví spočívající v poskytování informací o metodice a nastavení 
parametrů a podmínek provozu informačních systémů poskytovatelům 
zdravotnických služeb. 

Element Centrální služby elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

Popis Definice: Centrální služba elektronického zdravotnictví je sdílená služba, 
obsažená v katalogu služeb a je označená jako služba garantovaná státem. 

 

Kompozitní Centrální služby elektronického zdravotnictví tvoří: 

Služby poskytování

neveřejných dat

Služby prezentace katalogu

služeb a životních událostí

pacientů

Služby autentizace pro

zajištění bezpečného

předávání dat

Služby ověření oprávnění a

udílení mandátů

Služby čtení a editace

autoritativních údajů

Služby centrální

evidence zdravotnické

dokumentace

Služby postupů,

výkonů a řízení

Služby otevřených dat a

statistik

Centrální služby elektronického zdravotnictví

Služby poskytování

resortních statistik

Služby NZIP pro

veřejnost

Služby analýzy

otevřených dat

Služby CKAN pro

poskytování OD pro

další zpracování

Služby publikování info

o sadách OD do NKOD

Služby tvorby a

evidence standardů

elektronického

zdravotnictví

Aplikační služby pro

podporu výkonu SOA

Governance

Služby poskytování

metadat a analytických

dat

Aplikační služby pro

spolupráci a podporu

sdílení služeb eH

Aplikační služby pro

řízení SOA Governance

Služby tvorby a

adaptace klinických

doporučených postupů

Služby tvorby a užití

architektury eZ a

certifikace IS PZS

Služby tvorby a užití

taxonomie a ontologie

EZ

Služby editace

autoritativních údajů

Služby poskytování

autoritativních údajů

Služby integrace

systémů

Služby autentizace pro

podporu bezpečné

komunikace mezi

osobami

Služby autentizace pro

podporu bezpečné

komunikace mezi

systémy

Služba výpisu z Indexu

ZD

Služba výpisu z EMZ Služba zápisu do Indexu

ZD

Služba změny EMZ

Služby ověření

oprávnění k nakládání

se ZD

Služby udělení a zrušení

mandátu pro zastupování a

oprávnění pro nakládání se

ZD

Služby pro ověření

mandátu a oprávnění na

služby při zastupování

Služby NZIP pro

Zdravotnické

Pracovníky (ZP)

Služby NZIP pro

Pacienty (P)

Služby NZIP pro

Poskytovatele

Zdravotních služeb

(PZS)

Otevřená data katalogu

služeb el. zdravotnictví

Služby poskytování agregovaných

provozních dat PZS

Služby pro komunikaci

IDRR se systémy eGOV

Služby pro sběr

provozních dat od PZS

Služby pro integraci

IDRR s NZIS

Služba agregace

provozních dat PZS

Služby ztotožnění osob a

kontroly přístupových

oprávnění

Služby kontroly

přístupových oprávnění

Služby ztotožnění

osob

Služby nastavení

přístupových oprávnění

Služby vyzvedávání

notifikací

Služba pro příjem

změn

Služby zasílání

notifikací

Služba pro publikaci

provozních statistik
Služba pro příjem

událostí

Služby srovnání kvality

a bezpečí

zdravotnických služeb

Služby definice stromu

ukazatelů a hodnot

Služba autentizace ZP s

využitím prostředku MZČR

Specializace
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• Služby integrace systémů 

• Služby čtení a editace autoritativních údajů 

• Služby ověření a udílení oprávnění a mandátů 

• Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

• Služby centrální evidence Zdravotnické dokumentace 

• Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

• Služby postupů, výkonů a řízení 

• Služby otevřených dat a statistik 

• Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

• Služby poskytování neveřejných dat 

Element Otevřená data katalogu služeb el. zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služba poskytující veřejně dostupné informace (otevřená data) o 
všech elektronických službách ve zdravotnictví 

Element Služba agregace provozních dat PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služba vytvářející agregace z provozních dat 

Element Služba autentizace ZP s využitím prostředku MZČR 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zprostředkovaná IDRR, která umožňuje autentizaci zdravotnického 
pracovníka prostřednictvím prostředku, který obdržel od MZČR. 

Element Služba pro příjem událostí 

Typ ApplicationService 

Popis Činnosti uživatelů a další požadované události budou subsystémy IDRR 
předávat na webovou službu pro Příjem událostí, kterou vystavuje auditní 
subsystém ALM a prostřednictvím vnitřních funkcí bude získané události a 
logy ukládat do uložiště Událostních dat ALM. 

Element Služba pro příjem změn 

Typ ApplicationService 

Popis Změny v datech dílčích subsystémů IDRR budou tyto subsystémy předávat 
na aplikační službu pro Příjem změn, kterou vystavuje notifikační subsystém 
SN. 

Co a komu má zdrojový systém zasílat, zjistí voláním služby Příjem změn s 
patřičným parametrem. 
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Vlastní změny zasílá zdrojový systém do SN voláním služby Příjem změn s 
předem definovanou strukturou zprávy. 

Element Služba pro publikaci provozních statistik 

Typ ApplicationService 

Popis Služba pro publikaci přehledových informací o událostech a pravidelné 
sestavování provozních statistik, která je dostupná vybraným subsystémům 
IDRR a jejich uživatelům prostřednictvím Rezortního datového rozhraní 
(RDR) a kompozitní Služby integrace systémů. 

Element Služba výpisu z EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující výpis emergentního záznamu pacienta 

Element Služba výpisu z Indexu ZD 

Typ ApplicationService 

Popis Služba realizovaná společnou funkcí sestavení výpisu EMZ a seznamu 
záznamů indexu ZD dle oprávnění a mandátu žadatele 

Element Služba zápisu do Indexu ZD 

Typ ApplicationService 

Popis Služba realizovaná aplikační komponentou Index ZD 

Element Služba změny EMZ 

Typ ApplicationService 

Popis Služba realizovaná aplikační komponentou Emergentní záznamy 

Element Služby analýzy otevřených dat 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro analýzu otevřených dat a jejich vizualizaci 

Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi osobami 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
osobami 

Element Služby autentizace pro podporu bezpečné komunikace mezi systémy 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina autentizačních služeb pro podporu bezpečné komunikace mezi 
systémy 
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Element Služby autentizace pro zajištění bezpečného předávání dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zajištění bezpečného předávání dat 

Element Služby centrální evidence zdravotnické dokumentace 

Typ ApplicationService 

Popis Služby poskytující informace o existenci ZD pacienta a odkaz na její uložení 
u PZS 

Element Služby CKAN pro poskytování OD pro další zpracování 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby lokálního katalogu otevřených dat 

Element Služby čtení a editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby čtení a editace autoritativních údajů zprostředkované Rezortním 
Datovým Rozhraním (RDR). 

Element Služby definice stromu ukazatelů a hodnot 

Typ ApplicationService 

Popis Služby definice stromu ukazatelů a hodnot 

Element Služby editace autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby editace autoritativních údajů prostřednictvím ISAR. 

Element Služby integrace systémů 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina služeb Integrace systémů zajišťuje příjem, zasílání a vyzvedávání 
notifikací, sběr a agregaci provozních dat od poskytovatelů zdravotnických 
služeb, příjem a publikaci událostí a provozních statistik, integraci IDRR s 
NZIS a systémy eGovernmentu. 

Dále služba formou kompozice zahrnuje Služby ověření a udílení oprávnění 
a mandátů, které zajišťují udělení, ověření a zrušení mandátu pro 
zastupování pacienta a oprávnění pro nakládání s jeho Zdravotnickou 
dokumentací. 

Element Služby kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

Popis Služby kontroly přístupových oprávnění poskytuje subsystém pro správu 
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identit a oprávnění (IAM) dalším subsystémům IDRR, za účelem řízeného 
přístupu k údajům v nich vedených. 

Element Služby nastavení přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

Popis Služby subsystému správy identit a oprávnění (IAM) pro nastavení 
přístupových oprávnění, které realizuje komponenta Řízení oprávnění 
přístupu ke službám 

Element Služby NZIP pro Pacienty (P) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro pacienty 

Element Služby NZIP pro Poskytovatele Zdravotních služeb (PZS) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služba portálu pro potřebu poskytovatelů péče 

Element Služby NZIP pro veřejnost 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro veřejnost 

Element Služby NZIP pro Zdravotnické Pracovníky (ZP) 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby zajišťující podporu pro zdravotnické pracovníky 

Element Služby otevřených dat a statistik 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina služeb zajišťujících publikaci otevřených dat zdravotnictví a 
rezortních statistik. 

Element Služby ověření oprávnění a udílení mandátů 

Typ ApplicationService 

Popis Skupina služeb ověření oprávnění a udílení mandátů zajišťuje udělení, 
ověření a zrušení mandátu pro zastupování pacienta a oprávnění pro 
nakládání s jeho Zdravotnickou dokumentací formou souhlasu pacienta. 
Tyto služby poskytuje subsystém Registru práv a mandátů a jsou 
zprostředkované pro další subsystémy Rezortním Datovým Rozhraním 
(RDR) 

Element Služby ověření oprávnění k nakládání se ZD 

Typ ApplicationService 
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Popis Služby ověření oprávnění k nakládání se ZD 

Element Služby poskytování agregovaných provozních dat PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby poskytování agregovaných provozních dat PZS. 

Element Služby poskytování autoritativních údajů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro poskytování autoritativních údajů systémem ISAR. 

Element Služby poskytování metadat a analytických dat 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro poskytování metadat a analytických dat katalogu 
služeb. 

Element Služby poskytování neveřejných dat 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro zabezpečenou publikaci neveřejných dat 

Element Služby poskytování resortních statistik 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro poskytování zdravotnických statistik rezortu 

Element Služby postupů, výkonů a řízení 

Typ ApplicationService 

Popis Kompozitní aplikační služba, která sdružuje služby RDR typu: postup, výkon 
a řízení 

Element Služby prezentace katalogu služeb a životních událostí pacientů 

Typ ApplicationService 

Popis Služby zajištující přehledovou i detailní a strukturovanou prezentaci obsahu 
údajů vedených v katalogu služeb elektronického zdravotnictví a s nimi 
spojených životních událostí. 

Element Služby pro integraci IDRR s NZIS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby poskytující data IDRR pro potřeby národního portálu zdravotnictví 

Element Služby pro komunikaci IDRR se systémy eGOV 
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Typ ApplicationService 

Popis Služby IDRR pro komunikaci se systémy eGovernmentu zajišťuje Rezortní 
Datové Rozhraní (RDR), které je zprostředkovává pro dílčí subsystémy IDRR, 
především pro tři Autoritativní Registry. 

Element Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro ověření mandátu a oprávnění na služby při zastupování 

Element Služby pro sběr provozních dat od PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro sběr provozních dat ze systémů poskytovatelů péče 

Element Služby publikování info o sadách OD do NKOD 

Typ ApplicationService 

Popis Služby publikace metadat OD do NKOD 

Element Služby srovnání kvality a bezpečí zdravotnických služeb 

Typ ApplicationService 

Popis Služby srovnání kvality a bezpečí zdravotnických služeb 

Element Služby tvorby a adaptace klinických doporučených postupů 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby pro ukládání a publikaci klinických doporučených postupů 

Element Služby tvorby a evidence standardů elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

Popis Služby, jež zajišťují potřebnou funkcionalitu pro evidenci standardů 

Element Služby tvorby a užití architektury eZ a certifikace IS PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Komplexní aplikační služby pro publikaci architektonických podkladů a 
procesy certifikace informačních systémů poskytovatelů zdravotní péče 

Element Služby tvorby a užití taxonomie a ontologie EZ 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby tvorby a užití slovníků a znalostí elektronického 
zdravotnictví 
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Element Služby udělení a zrušení mandátu pro zastupování a oprávnění pro nakládání 
se ZD 

Typ ApplicationService 

Popis Služby udělení a zrušení mandátu pro zastupování a oprávnění pro 
nakládání se ZD 

Element Služby vyzvedávání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující vyzvedávání notifikací o změnách v dílčích subsystémech 
IDRR 

Element Služby zasílání notifikací 

Typ ApplicationService 

Popis Služba zajišťující zasílání notifikací o změnách v dílčích subsystémech IDRR 

Element Služby ztotožnění osob 

Typ ApplicationService 

Popis Služby subsystému správy identit a oprávnění (IAM) pro ztotožnění identity 
osoby, které potřebují další subsystémy IDRR nebo subjekty zdravotnictví ve 
svých Informačních systémech na lokální úrovni. 

Element Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

Typ ApplicationService 

Popis Služby ztotožnění osob a kontroly přístupových oprávnění 

1.5 Diagram: (HV) Rámec realizačních projektů 

Diagram ukazuje postup jak se od strategických cílů a legislativních vstupů dostat přes architekturu k 
RoadMapě projektů eH 2023 
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Element (AA) Aplikační Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura informačních systémů 

Element (BA) Byznys Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura výkonu a provozu veřejné správy 

Element (DA) Datová Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura informací a dat 

Element (MA) Motivační Architektura 

Typ Package 

Záměry věného zákona eH
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Popis Motivační část architektury eZdravotnictví 

Element Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví 2016 - 2020 

Typ WorkPackage 

Popis Soubor plánů pro naplnění cílů NSEZ 

Element Aktivity 

Typ WorkPackage 

Popis Soubor aktivit potřebných pro naplnění výstupů projektů 

Element AP NSEZ 

Typ Artifact 

Popis Dokument: Akční plán Národní strategie elektronického zdravotnictví 

Element Architektura Centrálních služeb eH 

Typ Grouping 

Popis Soubor dílčích architektur tvořících výsledné centrální služby eZdravotnictví 

Element Cíle 

Typ Goal 

Popis Soubor realizačních cílů projektů 

Element Cílová architektura elektronického zdravotnictví (KA3)  

Typ Plateau 

Popis Cílový model eZdravotnictví 

Element DČ 

Typ Artifact 

Popis Dokument strategie Digitální česko 

Element Digitální česko 

Typ Boundary 

Popis Logo DČ 

Element GAP analýza 

Typ Grouping 

Popis Soubor aktivit a analytických posouzení vedoucí ke zjištění rozdílů  

Element Milníky 
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Typ ImplementationEvent 

Popis Soubor vzájemně provázaných projektových milníků 

Element Posouzení legislativních rozdílů 

Typ Gap 

Popis Posouzení rozdílů mezi Záměry zákona eZdravotnictví a Vládního programu 
digitalizace ČR  

Element Posouzení projektových rozdílů 

Typ Gap 

Popis Posouzení rozdílů mezi Vládním programem digitalizace ČR a Akčním 
plánem NSEZ  

Element Požadavky 

Typ Requirement 

Popis Soubor požadavků 

Element Projektové okruhy 

Typ WorkPackage 

Popis Definice projektových okruhů 

Element Rámec realizačních projektů eZ 

Typ WorkPackage 

Popis Společný rámec prvků potřebných pro realizaci projektů 

Element Realizace 

Typ Grouping 

Popis Soubor všech realizačních projektových prvků 

Element RIA 

Typ WorkPackage 

Popis Hodnocení dopadů regulace neboli RIA (z anglického Regulatory Impact 
Assessment) je souborem kroků analyzujících očekávané dopady 
navrhovaných právních předpisů. 

RIA je v České republice nedílnou součástí legislativního procesu. Dobrá RIA 
napomáhá ke zlepšení efektivity vládnutí, přispívá k výkonnosti 
hospodářství, posiluje význam konzultací připravovaných legislativních i 
koncepčních materiálů se širokou i odbornou veřejností. 

Element Rizika 
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Typ Constraint 

Popis Soubor všech identifikovaných projektových rizik 

Element RoadMap eHealth 2023 

Typ Deliverable 

Popis Výsledná RoadMapa 

Element Schopnosti 

Typ Capability 

Popis Soubor potřebných schopností pro realizaci projektů 

Element Soubor projektů doplněný o požadavky na financování 

Typ WorkPackage 

Popis Soubor projektů doplněný o požadavky na financování 

Element Vládní program digitalizace České republiky 2018+: Implementační plány DČE, 
IKČR a DES 

Typ WorkPackage 

Popis Priority v jednotlivých pilířích 

Nížeji je uveden aktuální plán priorit, které je nezbytné a zároveň možné 
realizovat již v roce 2019, ve struktuře vládou schválených koncepčních 
dokumentů Digitálního Česka. 

 

ČESKO V DIGITÁLNÍ EVROPĚ 

Vzhledem k tomu, že digitální ekonomika je v 21. století především 
ekonomikou globální, je nutné zohlednit i celkový mezinárodní prvek 
digitální ekonomiky. Jedná se nejen o postavení ČR v rámci EU, ale o 
globální provázanost s vývojem v oblasti digitálních technologií a digitální 
ekonomiky na mezinárodní trhy, které velmi výrazně formují globální 
digitální ekonomiku. Předpokladem úspěchu ČR v evropské a světové 
konkurenci je stanovení hlavních bodů v oblasti vyjednávání o digitálních 
agendách a proaktivní vyjednávání a koordinovaný přístup aktérů státní 
správy spolu s aktivním zapojením hospodářských a sociálních partnerů do 
celoevropských procesů. Zajistit prosperující digitální ekonomiku a 
společnost znamená strategicky uchopit národní strategie s přesahem na 
klíčové iniciativy EU a průřezově řešit problematiku, jejíž části leží mimo 
přímou gesci veřejné moci. Jedná se zejména o podporu pozitivních aspektů 
společenských i ekonomických změn souvisejících s digitální revolucí a 
minimalizaci negativních dopadů (například na pracovní trh). 

 

Zajištění účinné komunikace o aktuálních tématech a příležitostech v 
digitální agendě EU 
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Proaktivní přístup ČR v klíčových iniciativách EU 

Zapojení ČR do klíčových pozic v EU znamená vypracování Národní 
výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, Národní 
strategii umělé inteligence a vytvoření infrastruktury pro Centra digitálních 
inovací, či další rozvoj center pro vysoko-výkonnostní výpočetní techniku 
(high performance computing). 

 

Prosazování optimálních pozic ČR v digitální Evropě 

Tvorba stanovisek pro EU bude opřena o expertní pohled zainteresovaných 
stran z komerční a akademické sféry. Díky tomu bude ČR moci být na 
evropské úrovni aktivním hráčem a lídrem v oblasti nových technologií. 

 

INFORMAČNÍ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy 

Obsahem této vrcholové (cílové) domény je realizace konkrétních služeb 
eGovernmentu pro všechny skupiny veřejnosti (zejména občany ČR, 
podniky/podnikatele, ale rovněž cizince se zájmem na území ČR), mimo jiné 
v souvislosti s aktuálním nařízením EU č. 1724, z 2.10.2018, o zřízení tzv. 
Jednotné digitální brány (Single Digital Gateway, SDG). V případě SDG půjde 
o služby první volby umožňující řešení nejběžnějších životních situací v 
různých agendách veřejné správy ČR, a jako takové musí být navrhovány a 
budovány. Důležitou roli hrají rovněž firmy ICT sektoru, které doplňují 
služby státu o kategorii komerčních služeb, souvisejících se službami veřejné 
správy. Konkrétní priority jsou 

 

Konsolidace digitálních služeb v portálu občana a vybudování katalogu 
služeb 

• Rozvoj Portálu občana 

• Notifikační server 

• Platební brána 

• Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí 

• Sdílený lékový záznam pro lékaře 

 

Elektronická zdravotní dokumentace a služby elektronického zdravotnictví 

• Ministerstvo zdravotnictví – studie proveditelnosti vybraných eHealth 
služeb pro portál občana 

 

Digitalizace stavebního řízení 

• MMR navrhne digitální služby související se stavebním řízením na 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
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portálu stavebníka 

 

Digitální služby podpory konkurenceschopnosti a snižující administrativní 
zátěž 

• MPO navrhne řešení transakční části portálu pro podnikatele se 
zaměřením řešit klíčové životní události podnikatelů s cílem snížení 
administrativní zátěže. 

• MPO ve spolupráci s jinými ministerstvy zajistí řešení minimálně 3 
životních událostí, kde digitalizace  
a optimalizace povede ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 

 

Rozvoj kontaktních míst 

• MV připraví koncepci rozvoje kontaktních míst CzechPOINT 

 

Digitálně přívětivá legislativa 

Konkrétní priority jsou 

 

Zákon o právu na digitální službu 

Zákonné zakotvení eGC (eGovernment Cloud) 

Paragrafované znění zákona o elektronickém zdravotnictví 

 

Rozvoj celkového prostředí podporující digitální technologie 

Konkrétní priority jsou 

 

Analýza možnosti a způsobu využití sdílených centrálně poskytovaných 
služeb eGovernmentu pro soukromoprávní subjekty 

• (Bankovní identita, Datové schránky atd.) 

 

Rozvoj sdílených a centrálně poskytovaných služeb pro eGovernment 

• NIA, rychlý nárůst počtu uživatelů NIA 

• Reporting 

• Nové možnosti přihlašování do portálů (mobilní ID) 

 

Rozvoj funkcí RPP a kvality jeho údajů, jako předpoklad řízení služeb 
eGovernmentu 

Studie a koncepce datové infrastruktury veřejné správy 

 

Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě 

Nedostatek odborníků a zastaralý systém řízení většiny úřadů – to jsou 
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hlavní kritické faktory digitální transformace, hned po optimálním systému 
financování. Digitální transformace vyžaduje moderní styl řízení napříč 
úřadem s aktivním zapojením vrcholového vedení a dostatek odborníků 
nesoucích inovace a schopných realizovat potřebné změny (transformaci). 
Bez toho je úspěšná transformace pouhou iluzí. Klíčové konkrétní záměry 
pro rok 2019 jsou 

 

Součást usnesení vlády z března 2019 

MV provede analýzu – studii ustanovení centrálních i lokálních 
transformačních útvarů, ostatní rezorty následně zajistí realizaci 

MV zajistí analýzu problematiky kompetenčního centra a zajištění 
potřebných sdílených odborných kapacit 

MV zajistí návrh metodiky a obsahu školení digitální transformace (řízení 
změn) 

 

Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy 

Neméně důležitou je doména efektivity a výkonnosti celého systému 
veřejné správy. Efektivní a centrálně řízené IT, které umožňuje standardy 
nejen vytvářet, ale efektivně je i prosazovat, je základním nástrojem řízení. 
Velký důraz klademe na příslušné řídící postupy, procesy, standardy a 
nástroje umožňující digitální vládnutí (governance). Hlavní bariérou je 
legislativa, která není digitálně přívětivá. Je následovaná nedostatečným 
sdílením zdrojů, datových fondů a služeb aplikačních i infrastrukturních. 
Cílem eGovernmentu není pouze rozvoj rozmanitých online služeb, ale též 
jejich sjednocování, konsolidace a sdílení funkcí/dat agentových a 
provozních systémů, viz princip „Jeden stát (Whole-of-Government)“ a další 
principy zajišťující vyváženou efektivitu, výkon a kvalitu. Konkrétní priority 
jsou 

 

Zavedení standardů 

• Zavedení standardu digitálních služeb 

• Zavedení standardu pro portály a weby veřejné správy 

 

Koordinované řízení ICT ve veřejné správě 

• Harmonizace strategií, koncepcí, usnesení vlády a pracovních 
skupin/výborů související s eGov 

• Příprava základních dokumentů eGovernmentu: 

• Národní architektonický plán, 

• Národní architektonický rámec, 

• Novelizace vyhlášky 529, 

• Metodika řízení ICT, 
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• Služby sdíleného inteligentního slovníku pojmů eGovernment 

• Aktualizace informačních koncepcí všech jednotlivých OVS a jejich 
uvedení do souladu s IKČR a NAP/Metody řízení ICT, za metodické a 
znalostní podpory MV. 

 

Zavedení Cloudových služeb do praxe veřejné správy 

• Vypsání prvního DNS na služby komerčního cloudu pro veřejnou správu 

 

Budování propojeného a otevřeného datového fondu veřejné správy 

 

Sdílené agendové a provozní informační systémy ve veřejné správě 

• MV zajistí zpracování studie proveditelnosti IS voleb 

• MMR zajistí zahájení projektu centralizovaného IS stavebního řízení 

• MV zajistí zpracování analýzy v cloudu sdílitelných provozních IS 

 

 

DIGITáLNí EKONOMIKA A SPOLEčNOST 

 

Efektivnější systém přímé i nepřímé podpory výzkumu, vývoje a inovací 

Podpora inovací, výzkumu a vývoje, např. podpora rozvoje umělé 
inteligence 

Zpracování strategie umělé inteligence a zahájení realizace konkrétních 
záměrů obsahujících umělou inteligenci. Klíčové budou zejména investice 
do výzkumu a vývoje v této oblasti, příprava opatření ve vzdělávání, na trhu 
práce, ale i otázky etiky či mezinárodní spolupráce. 

Jednou z priorit bude také podpora investic do infrastruktury pro 
technologie HPC. 

 

Zralost a připravenost sektorů ekonomiky na digitální transformaci 

Budování zralosti a připravenosti sektorů i občanů 

Zajištění připravenosti sektorů napomůže podpořit například digitální 
transformaci malých a středních podniků a rozvíjet dále opatření v oblasti 
tzv. Průmyslu 4.0. Ta budou dále rozšířena i díky Národní strategii umělé 
inteligence, která umožní mimo jiné také větší angažovanost českých firem 
a výzkumných organizací v evropských aktivitách, zejména v těch 
podpořených programem Digital Europe, kde je umělá inteligence jedním z 
klíčových témat. Je naprosto zásadní investovat do transformace 
vzdělávacího systému, posílit podporu komplexní digitální gramotnosti 
napříč společností a zavést opatření, která zvýší připravenost trhu práce na 
změny ve společnosti. Nová Národní výzkumná a inovační strategie pro 
inteligentní specializaci ČR (Národní RIS 3) na programovací období 2021 - 
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2027 i pro opatření z národních zdrojů 

 

Připravenost občanů na změny trhu práce, vzdělávání a rozvoj digitálních 
dovedností 

Strategie digitálního vzdělávání 

 

Podpora konektivity a infrastruktury digitální ekonomiky a společnosti 

Intenzivní rozvoj digitální infrastruktury 

Prioritou ČR v budování infrastruktury je zajištění podmínek pro budování 
sítí nové generace a efektivní rozvoj mobilních telekomunikačních sítí s 
ohledem na konkurenční prostředí na trhu. 

Národní plán rozvoje sítí nové generace 

 

Zajištění bezpečnosti a důvěry v prostředí digitální ekonomiky a společnosti 

Bezpečnost a důvěra v digitální prostředí 

Bezpečnost a důvěra v digitální prostředí si vyžaduje zajištění provozu 
národního koordinačního centra a naplnění Akčního plánu kybernetické 
bezpečnosti 2015 - 2020, který kromě jiného předpokládá například 
komplexní školící program napříč společností a bude průběžně aktualizován. 

 

Legislativa podporující všechny aspekty digitální ekonomiky a společnosti 

Koordinace sektorových regulací ve vztahu k digitální ekonomice DIA 

 

Optimální systém financování digitální ekonomiky a společnosti 

Podpora investic do inovativních projektů, rozvoje a realizace Průmyslu 4.0 

 

Institucionální zajištění centrální koordinace politik na podporu digitální 
ekonomiky a společnosti 

Aktivní role pro zapojení ČR do programu Digital Europe 

 

 

<h1>financování priorit programu “Digitální Česko”</h1>Úspěch v digitální 
transformaci vyžaduje investice do lidí, jejich schopností a znalostí i nových 
technologií. Efektivitu těchto investic zajistí optimální koncepty centralizace 
a sdílení znalostí, postupů i technologických řešení. Toto sdílení musí 
zabezpečit úzká koordinace programem „Digitální Česko“. Základními 
klíčovými předpoklady úspěchu programu (a zároveň kritickým faktorem) je: 

• Financování vlastního programu Digitální Česko, potřebných externích 
expertů pro struktury RVIS a informační podpory programu v rozsahu 
20 mil. Kč na rok 2019 s výhledem 30 mil. Kč na rok 2020. 
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• Zajištění financování digitální transformace (změny) v souladu s 
implementačními plány. 

 Pro rok 2019 se požaduje zajistit financování analýz a krátkodobých 
záměrů v rozsahu 70 mil. Kč. 

 Přibližný odhad nezajištěného financování záměrů na 2020 činí 1,5 mld. 
Kč. 

 

  

  

 

Element Vstupy 

Typ Grouping 

Popis Soubor vstupů pro shormážení požadavků a následné analýzy 

Element Výstupy 

Typ Outcome 

Popis Soubor všech výstupů dodaných všemi realizačními projekty 

Element VZZeH 

Typ Artifact 

Popis Dokument: Věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví 

Element Záměry věného zákona eH 

Typ WorkPackage 

Popis Soubor detailně popsaných jednotlivých záměrů zákona eZdravotnictví 

Element Zdroje 

Typ Resource 

Popis Soubor potřebných zdrojů pro realizaci projeků 

1.6 Diagram: (HV) RaodMap eHealth 2023 
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ASIS - Služby

Rizika

TOBE - Architektura

Specifické cíle a Projektové okruhy

Strategické cíle

Vize

Mise Externí vlivy a StakeholdeřiVýstupy Architektonické principy

ASIS - Architektura RaodMapa

TOBE - SlužbyASIS - Prvky byznys vrtvy

ASIS - Prvky Aplikační vrtvy

TOBE - Prvky byznys vrtvy

TOBE - Prvky Aplikační vrtvy
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