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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. 
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1. (VA) Architektonická vize a mise 

1.1 Diagram: (VA) Vize a mise elektronického zdravotnictví 
Diagram zobrazuje, jaký smysl a význam spatřuje stát a MZČR ve schopnosti naplnit vizi Národní 
strategie elektronického zdravotnictví. Dále diagram ukazuje, na jakých hlavních Hodnotách je 
postaveno směrování-vize eZdravotnictví. 

 

 

 

Nebude vytvářet žádný megalomanský centralistický projekt,

ale zajistí základní stavební kameny elektronizace, které

umožní postupný vznik a realizaci účelných dílčích projektů,

sladěných se strategickými záměry

Stát MZČR

Postupně sladit vzájemně nekoordinované

aktivity státu, samosprávy, komerčního

sektoru, zdravotních pojišťoven a

poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořit interoperabilní důvěryhodné

digitální prostředí pro všechny

realizátory služeb elektronického

zdravotnictví

Nabídnout služby a řešení, které budou

pro uživatele tak výhodné, že je sami

budou chtít přijmout, protože to pro ně

bude užitečné

Primárním cílem je přínos pro

pacienty v kvalitě zdravotní péče

Právo pacienta na zajištění odpovídající

péče, ochranu osobní důstojnosti a

ochranu osobních údajů nesmí být

zaváděním prostředků elektronického

zdravotnictví oslabeno, ale naopak

posilováno

Zapojování zainteresovaných osob již

ve fázi přípravy záměrů, při

plánování projektů a tvorbě návrhů

řešení

Použitelnost, kvalita, stabilita a

výkonnost nástrojů

Uplatňovat motivace a zavádět

technologie bez ohrožení plynulosti a

bezpečnosti provozu nebo pacienta a

zhoršení jeho stavu

Využívat vědecko-výzkumné poznatky,

ověřené technologie, standardy pro

výměnu a zobrazování zdravotnických

informací

Získávat a zohledňovat názory

odborné veřejnosti

Směrování mise

elektronického

zdravotnictví

Schopnost naplnit vizi

Národní strategie

elektronického

zdravotnictví
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Element MZČR 

Typ Stakeholder 

Popis Ministerstvo zdravotnictví 

Element Nabídnout služby a řešení, které budou pro uživatele tak výhodné, že je sami 
budou chtít přijmout, protože to pro ně bude užitečné 

Typ Meaning 

Popis Nabídnout služby a řešení, které budou pro uživatele tak výhodné, že je 
sami budou chtít přijmout, protože to pro ně bude užitečné 

Element Nebude vytvářet žádný megalomanský centralistický projekt, ale zajistí 
základní stavební kameny elektronizace, které umožní postupný vznik a realizaci 
účelných dílčích projektů, sladěných se strategickými záměry 

Typ Meaning 

Popis Stát nebude vytvářet žádný megalomanský centralistický projekt, ale zajistí 
základní stavební kameny elektronizace, které umožní postupný vznik a 
realizaci účelných dílčích projektů, sladěných se strategickými záměry 

Element Postupně sladit vzájemně nekoordinované aktivity státu, samosprávy, 
komerčního sektoru, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ Meaning 

Popis Postupně sladit vzájemně nekoordinované aktivity státu, samosprávy, 
komerčního sektoru, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních 
služeb 

Element Použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost nástrojů 

Typ Value 

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

Typ Value 

Popis Práva pacienta nesmí být zaváděním prostředků elektronického 
zdravotnictví oslabena 

Element Primárním cílem je přínos pro pacienty v kvalitě zdravotní péče 

Typ Value 
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Popis Primárním smyslem rozvoje elektronického zdravotnictví musí být přínos 
pro pacienty a kvalita zdravotní péče 

Element Schopnost naplnit vizi Národní strategie elektronického zdravotnictví 

Typ Capability 

Popis Představuje osvojení si schopností potřebných pro realizaci Akčního plánu 
NSEZ 

Element Směrování mise elektronického zdravotnictví 

Typ CourseOfAction 

Popis Směry, kterými se řídí naplňování mise elektronického zdravotnictví 

Element Stát 

Typ Stakeholder 

Popis Česká republika 

Element Uplatňovat motivace a zavádět technologie bez ohrožení plynulosti a 
bezpečnosti provozu nebo pacienta a zhoršení jeho stavu 

Typ Value 

Popis Při zavádění nových služeb a nástrojů elektronického zdravotnictví 
uplatňovat pozitivní motivace a zavádět nové technologie postupně a 
uvážlivě tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu, 
ohrožení pacienta nebo zhoršení jeho stavu 

Element Vytvořit interoperabilní důvěryhodné digitální prostředí pro všechny 
realizátory služeb elektronického zdravotnictví 

Typ Meaning 

Popis Vytvořit interoperabilní důvěryhodné digitální prostředí pro všechny 
realizátory služeb elektronického zdravotnictví 

Element Využívat vědecko-výzkumné poznatky, ověřené technologie, standardy pro 
výměnu a zobrazování zdravotnických informací 

Typ Value 

Popis Při tvorbě nových řešení je třeba využívat veškeré dostupné vědecko-
výzkumné poznatky a ověřené technologie, včetně standardů pro výměnu a 
zobrazování zdravotnických informací 

Element Zapojování zainteresovaných osob již ve fázi přípravy záměrů, při plánování 
projektů a tvorbě návrhů řešení 

Typ Value 
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Popis Lékaři a další odborní pracovníci ve zdravotnictví musí být zapojováni do 
projektů již ve fázi přípravy záměrů, při plánování a tvorbě návrhů řešení 

Element Získávat a zohledňovat názory odborné veřejnosti 

Typ Value 

Popis Názory odborné veřejnosti musí být v rámci projektů aktivně získávány a 
přiměřeně zohledňovány 
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Web strategie: http://www.nsez.cz 
 

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY 4.0. Dílo je možné libovolně šířit a upravovat za 
předpokladu uvedení citace tohoto díla. Pro zobrazení podrobných licenčních podmínek navštivte 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Licence se nevztahuje na použití loga Ministerstva 
zdravotnictví České republiky mimo reprodukci tohoto díla. Veškerá práva k logu jsou vyhrazena. 

 
Citace dle ČSN ISO 690:2011: 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Aktualizace zpracovaných TO-BE modelů EA 
prioritních opatření, řešení dle akčního plánu elektronizace, (VA) Architektonická vize a mise. Verze 

01.01. Praha, 2019. Licencováno pod CC BY 4.0, licenční podmínky dostupné z: 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 
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