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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. (VP) Hlediska 

1.1 Diagram: [TB] Hledisko spolupráce s NCeZ 

Diagram popisuje role a odpovědnosti, týmy a procesy zajišťovaní Národním Centrem elektronického 
zdravotnictví a aplikační služby a systémy, které pro výkon těchto rolí využívá 

 

Element Adresář služeb NIX-ZD 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce adresářových služeb 

Element Aplikační služby OpenNCP.CZ 

Typ ApplicationService 

Popis Souhrn aplikačních služeb OpenNCP.CZ 

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 Dispenzace 

Typ ApplicationService 

Popis Služba pro vyzvednutí léků v jiném státě 

Element Elektronická preskripce 

Typ ApplicationService 

Popis Služby elektronických receptů 

Element Funkce komunikace s řídícími orgány a veřejností 

Výkonný tým SOA

Katalog služeb elektronického

zdravotnictví (KSeZ)

Řídící tým SOA

Národní centrum

elektronického

zdravotnictví (NCeZ)

MZ ČR

Věcný správce NZIPOdpovědnost za

nastavování pravidel a

za standardizaci

eZdravotnictví

Kraj Vysočina

Poskytovatel centrální

služby pro výměnu

zdravotní dokumentace

Klientská část systému řízení

standardů eZ, terminologií, eZD a

certifikace IS PZS

Garant klasifikace,

terminologie a

nomenklatury

Služby tvorby a evidence

standardů elektronického

zdravotnictví

Služby řízení

standardizace eH

OPT-OUT službaNahlížení do zdravotní

dokumentace jako

zdravotnický pracovník

Nahlížení do zdravotní

dokumentace jako subjekt

údajů zdravotní

dokumentace

Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP)

Podpora životního cyklu

služeb zdravotnictví

Sdílené aplikační funkce

NZIP

Služby tvorby a užití

taxonomie a ontologie

EZ

Aplikační služby OpenNCP.CZ

Komunikace s

ostatními portály

Elektronická

preskripce

Získání pacientského

souhrnu

Identifikace pacientaDispenzace Pacientský souhlas

Správce systému

SOA Gov

Manažer služeb

KomunikátorKoordinátor

Obchodní / řídící

skupiny

Řídící výbor SOA Správní rada EASOA Centrum Správní rada

SOA

Procesy SOA Governance

Funkce komunikace s řídícími

orgány a veřejností

Procesy koordinace Poskytovatelů

zdravotních služeb

Funkce správy obsahu

úložiště SOA Gov

Aplikační služby pro podporu

výkonu SOA Governance

Řídící procesy SOA

Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ)

Funkce koncepčního, strategického a

programového řízení elektronizace

zdravotnictví

Funkce tvorby a evidence standardů pro

role, procesy, aplikace, formáty dat,

protokoly a rozhraní elektronické

komunikace

Serverové nástroje tvorby

standardů a životního cyklu

pojmů eZ

NKMeZ (OpenNCP.CZ)

Plánovač

služeb

Implementátor

služeb

Provozovatel

služeb

Obchodní

zástupci

Vývojový

tým

Tým rozvoje

služeb

Provoz IT v

rezortu

Externí dodavatel služeb

Návrhář

služeb

Výkon SOA Governance (životní cyklus služeb)

Indikátory a kvalita zdravotních a zdravotnických služeb (IKZ)

Rozhraní pro hodnocení kvality

zdravotních služeb

Služby srovnání kvality a

bezpečí zdravotnických

služeb

Služby definice

stromu ukazatelů a

hodnot

Služby poskytování

agregovaných provozních

dat PZS

Správce ukazatelů a

Hodnotitel výkonnosti

poskytovaných služeb

eZdravotnictvím

Ústav zdravotnických

informací a statistiky ČR

(ÚZIS)

Rozhraní definice a srovnání

výkonnosti služeb eZ

Správce ukazatelů a

Hodnotitel kvality

poskytovaných

zdravotních služeb

Metodika hodnocení

zdravotních služeb

Metodika hodnocení zdravotnických

služeb

Adresář služeb NIX-ZD OpenNCP portál

Výstup agregovaných dat

zřizuje

spolupracuje

má plnou odpovědnost

zajišťujepodílí se

Ext. smlouva pro zajištění zbývajících

výkonných rolí týmu SOA
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Typ BusinessFunction 

Popis Byznys funkce role Komunikátora s řídícími orgány a veřejností, který 
průběžně informuje o pokynech pro oblast nákupu a řízení ICT ve 
zdravotnictví a plánovaných službách elektronického zdravotnictví. 

Element Funkce správy obsahu úložiště SOA Gov 

Typ BusinessFunction 

Popis Byznys funkce pro správce systému SOA, který zajišťuje provoz jednotlivých 
úložišť subsystému Katalog služeb elektronického Zdravotnictví. 

Element Funkce tvorby a evidence standardů pro role, procesy, aplikace, formáty dat, 
protokoly a rozhraní elektronické komunikace 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce tvorby a evidence standardů pro role, procesy, aplikace, formáty 
dat, protokoly a rozhraní elektronické komunikace ve zdravotnictví vychází z 
nosných principů: 

• Respekt k již nastaveným procesům a pravidlům zdravotnického 
systému 

• Respekt k současným pravidlům práce se ZD, včetně zachování pravidel 
pro její správu, sdílení, zpracování a ukládání 

• Respektování principů budování eGovernmentu a využívání existujících 
sdílených služeb eGovernmentu a datového fondu ČR 

• Soulad se zákonnými normami zejména v oblasti ochrany osobních 
údajů 

• Sjednocení datových zdrojů v rámci etablovaného NZIS 

• Koordinované řízení rozvoje elektronizace s uplatněním nástrojů 
enterprise architektury 

• Garance elektronické identity zdravotnických pracovníků státem 

Element Garant klasifikace, terminologie a nomenklatury 

Typ BusinessRole 

Popis Role garantující klasifikaci, terminologii a nomenklaturu ve zdravotnictví 

Element Identifikace pacienta 

Typ ApplicationService 

Popis Jednoznačné určení osoby pacienta 

Element Implementátor služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi implementaci elektronických služeb zdravotnictví u 
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subjektů zdravotnictví. 

Element Indikátory a kvalita zdravotních a zdravotnických služeb (IKZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém pro Tvorbu indikátorů a hodnocení kvality (IKZ) zdravotnických 
služeb, který disponuje základními funkcemi: 

• Funkce evidence udělených oprávnění k provádění hodnocení kvality a 
bezpečí zdravotních služeb 

• Funkce pro definici procesních kroků při vyhodnocení ukazatelů kvality 
a bezpečí poskytovaných služeb PZS (WF) 

• Funkce srovnání ukazatelů a trendů při poskytování zdravotnických 
služeb 

• Transformace a mapování ukazatelů hodnocení na indikátory 
elektronických služeb eZ 

Element Katalog služeb elektronického zdravotnictví (KSeZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Klíčový subsystém IDRR zajišťující správu služeb elektronického 
zdravotnictví dle mezinárodního standardu OpenGroup SOA Governance 
Framework. 

Odkaz: http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm  

Element Komunikace s ostatními portály 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro komunikaci s portály 

Element Komunikátor 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajištující komunikaci informací o obsahu katalogu služeb el. 
Zdravotnictví a strategickou komunikaci v oblastí IVC ve zdravotnictví. 

Element Koordinátor 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující koordinaci aktivit u poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Element Kraj Vysočina 

Typ BusinessActor 

Popis Subjekt veřejné správy 

Element Manažer služeb 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/index.htm
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Typ BusinessRole 

Popis Manažerská role řídící procesy SOA, řídící role Komunikátora a 
Koordinátora, přijímající akty řídícího výboru SOA a řídící aktivity SOA 
Centra. 

Element Metodika hodnocení zdravotních služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Metodika hodnocení zdravotních služeb (Zdravotní péče) 

Element Metodika hodnocení zdravotnických služeb 

Typ ApplicationFunction 

Popis Metodika hodnocení zdravotních služeb (elektronického zdravotnictví) 

Element MZ ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Element Nahlížení do zdravotní dokumentace jako subjekt údajů zdravotní 
dokumentace 

Typ BusinessService 

Popis Byznys služba pro nahlížení do zdravotní dokumentace jako subjekt údajů 
zdravotní dokumentace 

Element Nahlížení do zdravotní dokumentace jako zdravotnický pracovník 

Typ BusinessService 

Popis Byznys služba pro nahlížení do zdravotní dokumentace v roli zdravotnického 
pracovníka 

Element Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCeZ) 

Typ BusinessActor 

Popis NCeZ bude mít za úkol programově a hospodárně koordinovat a 
podporovat rozvoj elektronického zdravotnictví, udržovat a rozvíjet 
koncepci elektronizace zdravotnictví. NCeZ bude vybaveno nejen odbornou 
kompetencí a odpovědností, ale také příslušnou pravomocí prosazovat 
základní principy elektronizace v souladu s přijatou národní strategií. Toto 
centrum bude kromě organizací v působnosti MZ spolupracovat s dalšími 
resorty, zejména s resortem MV odpovědného za rozvoj služeb 
eGovernmentu, resortem MPSV, ale i s resorty, které budou navzájem sdílet 
informační služby. Dalšími spolupracujícími subjekty v rámci elektronizace 
budou krajské úřady, PZS, ZP, profesní a odborné organizace, pacientské 
organizace a instituce působící ve zdravotnictví, NCMNK, akreditované 
testovací a certifikační autority pro oblast elektronických IS ve zdravotnictví 
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apod. 

Věcný záměr navrhuje ustavení Národního centra pro elektronizaci 
zdravotnictví (NCeZ) jako jednoho z hlavních aktérů eZ. Toto centrum je 
navrženo jako tým pracující interně v rámci MZČR. Mezi hlavní oblasti 
činnosti NCeZ bude patřit zejména koncepční, strategické a programové 
řízení elektronizace zdravotnictví zajištění odpovídajících standardů a 
rovných podmínek pro poskytovatele. NCeZ bude certifikační autoritou pro 
informační systémy vstupující do procesů EZ a pro služby EZ a dále Centrální 
autorita pro výměnu zdravotní dokumentace. 

Klíčovým úkolem NCeZ bude připravit standardy a rovné podmínky pro 
všechny poskytovatele. Systém nesmí vést k dalšímu administrativnímu 
zatížení lékařů a nesmí vést k monopolu některé z IT firem. 

--- 

Poradou vedení č. 13 dne 4. dubna 2017 pod bodem 3.09, bylo uloženo 
příslušným útvarům Ministerstva zdravotnictví připravit návrh na ustavení 
Národního centra elektronického zdravotnictví a Útvaru hlavního architekta 
a souvisejících organizačních a personálních, případných dalších opatření. 
Ve smyslu tohoto úkolu předložil ředitel informatiky návrh činností 
organizačních útvarů a jejich členění k dalšímu opatření jako podklad pro 
systemizaci služebních a pracovních míst, členění těchto útvarů v rámci 
organizační struktury MZ ČR. 

 

Současně ministr pověřil 

• s účinností od 1. dubna 2017 do doby vzniku samostatného pracoviště 
odbor informatiky výkonem činnosti Národního centra elektronického 
zdravotnictví v rozsahu specifikovaném Národní strategií 
elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 - 2020 a Akčním 
plánem k Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016 
– 2020 

• s účinností od 1. dubna 2017 do doby vzniku útvaru hlavního architekta 
elektronického zdravotnictví odbor informatiky – oddělení 
kybernetické bezpečnosti a elektronizace agend výkonem činnosti 
útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v rozsahu 
specifikovaném Národní strategií elektronického zdravotnictví ČR na 
období 2016 - 2020 a Akčním plánem k Národní strategii elektronického 
zdravotnictví na období 2016 – 2020. 

 

Bližší podmínky činnosti NCeZ upraví statut, který schvaluje ministerstvo. 

Element Národní Zdravotnický Informační Portál (NZIP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Portál zajišťuje vizuální rozhraní pro veřejnost, pacienty a pojištěnce, 
zdravotnické pracovníky, pověřené osoby, správce provozu a řízení tvorby 
obsahu portálu. 
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NZIP je komponenta, která se podílí hlavní měrou na naplnění Strategického 
cíle 1: Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví. 

 

Zahrnuje procesy 

• strategické řízení NZIP, 

• zdroje a financování, 

• řízení vztahů s partnery, 

• vlastní proces tvorby obsahu NZIP, 

• poskytování informací anonymnímu uživateli i uživatelům oprávněným 
(registrovaným), 

• zajištění technické správy a provozu. 

Element Návrhář služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi návrhu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element NKMeZ (OpenNCP.CZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Hlavní komponenta reprezentující celý systém OpenNCP 

Element Obchodní / řídící skupiny 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Nejvyšší rozhodovací činitelé pro rozhodnutí týkající se řešení SOA, 
služeb a podnikání a záležitostí souvisejících s IT 

• Schvalují strategické řízení SOA 

• Schvalují zásady správy věcí veřejných 

Element Obchodní zástupci 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Odpovědný za řešení z obchodního hlediska odůvodňující existenci 
řešení a služeb a trvalý provoz zúčastněným stranám 

• Určit funkčnost obchodních služeb 

• Sdělování obchodních požadavků a určení podnikových služeb pro 
jednotlivé domény 

• Sdílejte informace týkající se konkrétních obchodních požadavků a 
Identifikujte obchodní služby SOA napříč organizačními službami. 
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• Práce na stanovení priorit požadavků a služeb programu 

• Vyvinout návrhy služeb, které by měly projít procesem financování 

Element Odpovědnost za nastavování pravidel a za standardizaci eZdravotnictví 

Typ BusinessRole 

Popis Za účelem zlepšení hospodárnosti a bezpečnosti zdravotních služeb, 
zlepšení koordinace zdravotní péče, kompatibility IS užívaných ve 
zdravotnictví, zajištění sémantické interoperability při předávání a sdílení 
informací užívaných při poskytování zdravotních služeb a vedení ZD, 
stanovuje NCeZ závazná pravidla, jimiž se PZS a další subjekty řídí.  

Element OpenNCP portál 

Typ ApplicationComponent 

Popis OpenNCP portál formou webového portálu (možno využít vlastní web. 
portál) 

Element OPT-OUT služba 

Typ BusinessService 

Popis Byznys služba pro nastavení Opt-out, které je obecný označením pro 
mechanismus, jak se daní role může vyvázat z nežádoucí služby 

Element Pacientský souhlas 

Typ ApplicationService 

Popis Služba pro využití/odmítnutí služeb pacientem 

Element Plánovač služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi plánování budování elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Podpora životního cyklu služeb zdravotnictví 

Typ ApplicationFunction 

Popis Funkce zajišťující výkon správy životního cyklu plánování, návrhu, zavádění, 
provozování a inovace služeb elektronického zdravotnictví. 

Element Poskytovatel centrální služby pro výměnu zdravotní dokumentace 

Typ BusinessRole 

Popis Role Poskytovatele centrálních služeb pro výměnu zdravotní dokumentace 
(Služba IndexuZD a EMZ). 
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Element Procesy koordinace Poskytovatelů zdravotních služeb 

Typ BusinessFunction 

Popis Aktivity procesu koordinace taktického a metodického řízení poskytovatelů 
ZS a subjektů zainteresovaných na zdravotní péči. 

Element Procesy SOA Governance 

Typ BusinessProcess 

Popis Souhrn byznys procesů a funkcí zajišťujících SOA Governance. 

Element Provoz IT v rezortu 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Podpora služeb pro správu databází 

• Podpora služeb síťové infrastruktury 

• Podpora správy systémů 

• Podpora centrálního IT funkcí 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Provozovatel služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi provozu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Řídící procesy SOA 

Typ BusinessProcess 

Popis Procesy, které řídí výkonné procesy SOA. 

Element Řídící tým SOA 

Typ Grouping 

Popis Řídící tým SOA sestávající z rolí: 

• Koordinátor 

• Manažer služeb VS 

• Správce systému SOA Gov 

• Komunikátor 

a týmů: 

• Obchodní / řídící skupiny 

• Správní rady EA 
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• Správní rady SOA 

• Řídícího výboru SOA 

• SOA Centra 

Element Řídící výbor SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat budoucí strategické řízení a plán SOA, 

• Sledovat strategické řízení SOA, 

• Zajistit, aby zásady a postupy SOA měly přiměřený a nezbytný přínos 
pro celkovou podnikovou strategii podnikání, 

• Podporovat požadované výsledky a cíle poskytnutím finančních 
prostředků a zdrojů pro řízení SOA a SOA, 

• Definuje zásady řízení SOA. 

Element Rozhraní definice a srovnání výkonnosti služeb eZ 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní definice a srovnání výkonnosti služeb eZ 

Element Rozhraní pro hodnocení kvality zdravotních služeb 

Typ ApplicationInterface 

Popis Rozhraní pro hodnocení kvality zdravotních služeb 

Element Sdílené aplikační funkce NZIP 

Typ ApplicationComponent 

Popis Funkce NZIP, které jsou využívány napříč - sdíleny - specifickými 
komponentami portálu pro poskytování informací směrem k Veřejnosti, 
Pacientům, Zdravotnickým pracovníkům, Poskytovatelům zdravotnických 
služeb a Pověřeným osobám 

Element Serverové nástroje tvorby standardů a životního cyklu pojmů eZ 

Typ ApplicationComponent 

Popis BackEnd systém pro tvorbu standardů a pojmů elektronického zdravotnictví 

Element Služby definice stromu ukazatelů a hodnot 

Typ ApplicationService 

Popis Služby definice stromu ukazatelů a hodnot 
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Element Služby poskytování agregovaných provozních dat PZS 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby poskytování agregovaných provozních dat PZS. 

Element Služby srovnání kvality a bezpečí zdravotnických služeb 

Typ ApplicationService 

Popis Služby srovnání kvality a bezpečí zdravotnických služeb 

Element Služby tvorby a evidence standardů elektronického zdravotnictví 

Typ ApplicationService 

Popis Služby, jež zajišťují potřebnou funkcionalitu pro evidenci standardů 

Element Služby tvorby a užití taxonomie a ontologie EZ 

Typ ApplicationService 

Popis Aplikační služby tvorby a užití slovníků a znalostí elektronického 
zdravotnictví 

Element SOA Centrum 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Znázorňuje obchodní organizace v organizaci CoE, 

• Spolupráce při vývoji plánu řízení SOA, přechodových plánů a principů 
správy věcí veřejných (SGVM), 

• Definice a vývoj zpracování SOA, které řídí procesy a osvědčené 
postupy, 

• Definice a vývoj spravovaných procesů SOA a osvědčených postupů, 

• Určuje, kde by měly být kontrolní body shody zařazeny do spravovaných 
procesů SOA, 

• Definice a sledování metrik SOA napříč LOBs (KUV řízení SOA), 

• Architektonická a integrační podpora napříč LOBs (konzultace), 

• Spuštění organizačních změn správy SOA a SOA, 

• Vypracovat spravované plány transformace SOA, 

• Určit školicí a instruktážní plány SOA, 

• Definovat a ověřit změny procesu řízení projektu, 

• Výběr a implementace strategie nástroje pro správu SOA. 

Element Správce systému SOA Gov 

Typ BusinessRole 
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Popis Role zodpovědná za správu systému pro řízení a výkon SOA. 

Element Správní rada EA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat a rozvíjet portfolio služeb, 

• Definovat a vyvinout portfolio řešení SOA (segment/architektura 
domény). 

Element Správní rada SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Zajistit soulad s normami a směrnicemi, 

• Schvalování Výjimek, 

• Komunikace. 

Element Standardy elektronického zdravotnictví (SEZ) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Rámec nastavování pravidel a standardů bude součástí certifikačních 
procesů pro služby EZ a pro jejich poskytovatele a bude podporovat nebo 
poskytovat následující základní funkce: 

• Evidence (katalogizaci) stávajících národních a mezinárodních 
standardů, přidělování jednotného identifikátoru a označování verzí 
standardů. 

• Řízení, koordinace a harmonizace rozvoje či vývoje standardů EZ, 
přejímání (adopce či lokalizace do národního prostředí), v případě 
standardů zahraničních. 

• Spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi vyvíjejícími 
standardy. 

• Určování způsobu (povinném, nepovinném, doporučeném) a rozsahu 
použití daného standardu. 

NCeZ bude ve spolupráci s Národním centrem pro medicínskou 
nomenklaturu a klasifikace dále garantovat zejména tyto činnosti a funkce:  

• Zveřejňovat standardy EZ informatiky včetně metadat, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup včetně přístupu IS. 

• Zajišťovat centrální terminologickou službu, umožňující řízení životního 
cyklu terminologií a klasifikací, jejich elektronické publikování a 
vzájemné mapování. 

• Zajišťovat systém správy standardů a číselníků pro vedení eZD. 

• Ověřovat ve spolupráci s dalšími certifikačními autoritami shodu 
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softwarových produktů s definovanými standardy EZ. 

• Zveřejňovat seznam ověřených (certifikovaných) softwarových 
produktů pro oblast EZ. 

Element Tým rozvoje služeb 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Stanovení strategických cílů rozvoje 

• Návrh specifických oblastí rozvoje 

• Stanovení priorit a odhad potřebných zdrojů 

Element Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS ČR byl zřízen v roce 
1960. Je organizační složkou státu, zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví. 

Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace 
plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen 
"NZIS") včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním NZIS, 
určeného ke sběru a zpracování zdravotnických informací, k vedení 
národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném 
právními předpisy při respektování podmínek ochrany osobních dat občanů 
(zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů) a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Úloha ÚZIS 
ČR a NZIS je definována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění pozdějších předpisů - § 67c. 

Ústav je součástí státní statistické služby (na základě kompetenčního 
zákona) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým 
statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými 
zdravotnickými zařízeními a spolupracuje s provozovateli informačních 
systémů jiných organizací v resortu i mimo něj. 

Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými 
lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi 
zejména na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat. 

V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav 
zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je 
předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku. 

Při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje Ústav úkoly správce a 
zpracovatele v souladu se zákonem 101/2000 Sb., pokud Ministerstvo 
zdravotnictví nebo Ústav nepověří podle tohoto zákona zpracováním jiného 
zpracovatele. 
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Element Věcný správce NZIP 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu Národního Zdravotnického 
Informačního Portálu 

Element Výkon SOA Governance (životní cyklus služeb) 

Typ BusinessFunction 

Popis Byznys služby zajišťující výkon aktivit spojených s životním cyklem služeb. 

Element Výkonný tým SOA 

Typ Grouping 

Popis Výkonný tým SOA sestává z rolí: 

• Plánovače služeb 

• Návrháře služeb 

• Implementátora služeb 

• Provozovatele služeb 

 

a týmů: 

• Obchodní zástupci 

• Vývojový tým 

• Tým rozvoje služeb 

• Rezortní provozní tým IT 

Element Vývojový tým 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Správa řešení v rámci určité domény 

• Návrh, vývoj, testování, nasazení, provedení a doručení řešení SOA v 
rámci domény 

• Zachování rozhraní na straně klienta pro služby 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Získání pacientského souhrnu 

Typ ApplicationService 

Popis Služby pro získání souhrnu informací o zdravotním stavu pacienta 

 



 

17 

 

1.2 Diagram: [TB] Hledisko spolupráce aktérů (CAVP) 
Cooperation between actors viewpoint (CAVP) 
 
Spolupráce aktérů v jejich prostředí 

 

Element (MM) Účastník 

Typ BusinessActor 

Popis Byznys subjekt, který je schopen vykonávat činnost a projevuje chování 

Element ČPZP 
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Element Editor registru eZ 
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Popis Fyzická osoba - jedinec 
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Ministerstvu zdravotnictví. Hlavní a nejrozsáhlejší činností Institutu je 
pedagogická činnost, která spočívá jednak v přípravě a vlastní realizaci 
dalšího vzdělávání různého typu, určení a odbornosti, jednak v přípravě a v 
organizaci atestačních zkoušek lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a jiných 
odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním a z pověření 
Ministerstva zdravotnictví ČR také aprobačních zkoušek cizinců. Kromě 
atestací probíhá v Institutu celá řada nových ucelených vzdělávacích 
programů, které jsou zakončeny ověřováním znalostí (př. psychoterapie, 
soudní psychiatrie a psychologie, akupunktura, manuální medicína). 

Element Klient zdravotních služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Klient zdravotních služeb 

Element Klient zdravotních služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element Komora 

Typ BusinessActor 

Popis Odborná komora - například Česká lékařská komora 

Element Konzument služby 

Typ BusinessActor 

Popis Konzumenti služeb, zákazníci využívající služby. 

Element Konzument služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Konzument služeb a uživatel služeb 

Element Koordinátor NZIP 

Typ BusinessActor 

Popis Koordinátor NZIP - řídí a dojednává vztahy s partnery, vzdělávacími 
institucemi, dodavateli obsahu a dílčích služeb, identifikuje zdroje obsahu, 
kontroluje plnění dle redakčního plánu (pracovník MZ). 

Element Kraj Vysočina 

Typ BusinessActor 

Popis Subjekt veřejné správy 
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Element Krajský úřad 

Typ BusinessActor 

Popis Krajské úřady 

Element Manažer komunikace 

Typ BusinessActor 

Popis Manažer komunikace - odpovídá za PR aktivity spojené s propagací obsahu 
a dopadů obsahu na cílové skupiny, zejména ve vztahu k naplňování úlohy 
portálu ve vztahu k AP Z2020. 

Element Manažer kvality 

Typ BusinessActor 

Popis Manažer kvality obsahu - posuzuje důvěryhodnost a kvalitu zpracování, 
nastavuje kontrolní a hodnotící procesy, odpovídá i za hodnocení 
informačních zdrojů, zpřístupňovaných portálem. 

Element Ministerstvo obrany 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo obrany ČR 

Element Ministerstvo spravedlnosti 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Element Ministerstvo vnitra 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo vnitra 

Element Ministr zdravotnictví 

Typ BusinessActor 

Popis Vrcholová role řídící rezort zdravotnictví 

Element MŠMT ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Sdružené informace matrik studentů - Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky 

Element MZ ČR 

Typ BusinessActor 
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Popis Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Element MZČR / Náměstek pro zdravotní péči 

Typ BusinessActor 

Popis MZ ČR odpovídá za vytvoření chráněného komunikačního kanálu mezi 
pacienty a poskytovateli zdravotních služeb a nastavení uživatelsky 
přívětivého prostředí usnadňující přístup ke zdravotním službám.  

Nejpodstatněji a nezastupitelnou úlohou ministerstva je získání a udržování 
týmu odborných editorů a získání konsensuálního a důvěryhodného zdroje 
informací nejen pro pacienty, ale i pro odbornou veřejnost. 

Řídící a organizační struktura je navržena tak, aby pokryla řízení celého 
týmu sestávajících z více účastníků, každý s jinými motivacemi a zároveň 
garantovala důvěryhodnost obsahu a služeb portálu Ministerstva 
zdravotnictví. 

 

Role, které musí podléhat přímému řízení ministerstva: 

    - MZ odpovídá za správu finančních prostředků. Kontrola finančních toků 
je podmínkou důvěryhodnosti a nestrannosti, resp. jasného zachování 
pozice portálu jako zdroje informací, garantovaného státem, resp. 
ministerstvem – není to portál, svěřený do správy jiné organizaci, "o všem 
podstatném se vždy rozhoduje na ministerstvu“. Lze využívat služby 
externích subjektů (organizačních složek), které umožní flexibilní řízení 
rozvoje portálu. Z toho důvodu má být MZ hlavním žadatelem a příjemcem 
dotace. Z dobrých důvodů je účelné partnerství s ÚZIS, aby tato organizace 
mohla zajišťovat zejména činnost technického správce, služby WEB studia, a 
některé části obsahu. 

    - MZ obsazuje pozice všech manažerů projektu prostřednictvím výborů, 
aby zajistilo důvěryhodnost projektu a poskytovaných informací. 

    - Jde zejména o manažery Předseda ŘV a VV a Redakční rady, manažer 
komunikace, finanční manažer, koordinátor NZIP – 6 pozic. 

  

MZ může některé role outsourcovat z organizací ve své působnosti, z 
komerčních subjektů či např. odborných společností. Pravidla: 

    - Externí jmenovaní manažeři mohou reprezentovat protichůdné zájmy, 
které musí být vyvažovány - nesmí být tedy pořízeni od jediného externího 
subjektu. 

    - Externí subjekt se musí řídit pravidly a pokyny řídicích manažerů. (Ve fázi 
kdy je projekt financovaný z OPZ schválen už je nemožné měnit partnery 
nedodržující pravidla a neplnící termíny.) 

 

Obecně platí, že nelze outsourcovat role garantující nezastupitelnou úlohou 
ministerstva. 
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Předseda Řídicího výboru - řízení ŘV (bude složen za zástupců dalších 
organizací a rozhodovat o náplni portálu a schvalovat předložené materiály 
Výkonným výborem), sponzor projektu, náměstek ministra. 

Element MZČR / NM 

Typ BusinessActor 

Popis Náměstek ministra zdravotnictví 

Element MZČR / NM 

Typ BusinessActor 

Popis Náměstek ministra zdravotnictví 

Element MZČR / NM 

Typ BusinessActor 

Popis Náměstek ministra zdravotnictví 

Element Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCeZ) 

Typ BusinessActor 

Popis NCeZ bude mít za úkol programově a hospodárně koordinovat a 
podporovat rozvoj elektronického zdravotnictví, udržovat a rozvíjet 
koncepci elektronizace zdravotnictví. NCeZ bude vybaveno nejen odbornou 
kompetencí a odpovědností, ale také příslušnou pravomocí prosazovat 
základní principy elektronizace v souladu s přijatou národní strategií. Toto 
centrum bude kromě organizací v působnosti MZ spolupracovat s dalšími 
resorty, zejména s resortem MV odpovědného za rozvoj služeb 
eGovernmentu, resortem MPSV, ale i s resorty, které budou navzájem sdílet 
informační služby. Dalšími spolupracujícími subjekty v rámci elektronizace 
budou krajské úřady, PZS, ZP, profesní a odborné organizace, pacientské 
organizace a instituce působící ve zdravotnictví, NCMNK, akreditované 
testovací a certifikační autority pro oblast elektronických IS ve zdravotnictví 
apod. 

Věcný záměr navrhuje ustavení Národního centra pro elektronizaci 
zdravotnictví (NCeZ) jako jednoho z hlavních aktérů eZ. Toto centrum je 
navrženo jako tým pracující interně v rámci MZČR. Mezi hlavní oblasti 
činnosti NCeZ bude patřit zejména koncepční, strategické a programové 
řízení elektronizace zdravotnictví zajištění odpovídajících standardů a 
rovných podmínek pro poskytovatele. NCeZ bude certifikační autoritou pro 
informační systémy vstupující do procesů EZ a pro služby EZ a dále Centrální 
autorita pro výměnu zdravotní dokumentace. 

Klíčovým úkolem NCeZ bude připravit standardy a rovné podmínky pro 
všechny poskytovatele. Systém nesmí vést k dalšímu administrativnímu 
zatížení lékařů a nesmí vést k monopolu některé z IT firem. 

--- 
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Poradou vedení č. 13 dne 4. dubna 2017 pod bodem 3.09, bylo uloženo 
příslušným útvarům Ministerstva zdravotnictví připravit návrh na ustavení 
Národního centra elektronického zdravotnictví a Útvaru hlavního architekta 
a souvisejících organizačních a personálních, případných dalších opatření. 
Ve smyslu tohoto úkolu předložil ředitel informatiky návrh činností 
organizačních útvarů a jejich členění k dalšímu opatření jako podklad pro 
systemizaci služebních a pracovních míst, členění těchto útvarů v rámci 
organizační struktury MZ ČR. 

 

Současně ministr pověřil 

• s účinností od 1. dubna 2017 do doby vzniku samostatného pracoviště 
odbor informatiky výkonem činnosti Národního centra elektronického 
zdravotnictví v rozsahu specifikovaném Národní strategií 
elektronického zdravotnictví ČR na období 2016 - 2020 a Akčním 
plánem k Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016 
– 2020 

• s účinností od 1. dubna 2017 do doby vzniku útvaru hlavního architekta 
elektronického zdravotnictví odbor informatiky – oddělení 
kybernetické bezpečnosti a elektronizace agend výkonem činnosti 
útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v rozsahu 
specifikovaném Národní strategií elektronického zdravotnictví ČR na 
období 2016 - 2020 a Akčním plánem k Národní strategii elektronického 
zdravotnictví na období 2016 – 2020. 

 

Bližší podmínky činnosti NCeZ upraví statut, který schvaluje ministerstvo. 

Element Národní centrum pro Klinické Doporučené Postupy (NCKDP) 

Typ BusinessActor 

Popis Právnická osoba zajišťující sběr, publikaci a komunikaci v oblasti 
doporučených klinických postupů  

Element Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace (NCMNK) 

Typ BusinessActor 

Popis https://www.snomed.org/ 

Element Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NKMeZ) 

Typ BusinessActor 

Popis Novela zákona o zdravotních službách zavádí v §69a s účinností od 
1.7.2018. Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví 
(NKMeZ), jehož hlavním účelem je umožnit efektivní předávání 
zdravotnických dat pacienta poskytovatelům zdravotních služeb, kteří 
poskytují akutní zdravotní péči českým občanům v EU, jakož i občanům EU 
ošetřovaným v České republice. 
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Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví má zajistit kvalitní a 
bezpečnou zdravotní péči občanům ČR v celé EU. 

Národní kontaktní místo je informační systém, který zajišťuje právě 
bezpečné a zabezpečené předávání relevantních informací o zdravotním 
stavu pacienta, tedy naopak posiluje právní jistotu, že k předávání nebude 
docházet nahodile, nesystematicky a neřízeně. 

Oprávněné osoby mohou do zdravotnické dokumentace pacienta nahlížet 
prostřednictvím Národního kontaktního místa za podmínek, které zákon o 
zdravotních službách pro nahlížení stanoví, tedy jestliže je to v zájmu 
pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z právních 
předpisů, a to v nezbytném rozsahu, dále musí být splněna podmínka přímé 
souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

Ochrana osobních údajů má být nastavená tak, aby nebrzdila možné 
předávání údajů o zdravotním stavu do jiných členských států EU – viz 
směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je-li to potřebné pro 
zachování kontinuity zdravotní péče. 

Element NCO NZO 

Typ BusinessActor 

Popis Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Element NLK 

Typ BusinessActor 

Popis Národní lékařská knihovna 

Element NZIP Coordinator 

Typ BusinessActor 

Popis . 

Element Odborná veřejnost 

Typ BusinessActor 

Popis Skupina osob, které jsou odborníky ve zdravotnictví nikoliv však laická 
veřejnost 

Element Odborník lékař 

Typ BusinessActor 

Popis Odborný lékař 

Element OZP 
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Typ BusinessActor 

Popis Oborová zdravotní pojišťovna 

Element PČR 

Typ BusinessActor 

Popis Policie České republiky 

Element Policie ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Subjekt zajišťující bezpečnost a ochranu 

Element Poskytovatel služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatelé služeb. 

Element Poskytovatel zdravotních služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element Poskytovatel ZS 1 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotní služby. V některých diagramech číslo 1 znamená, že 
v procesu Výměny zdravotní dokumentace jde o žádající pracoviště. 

Element Poskytovatel ZS 2 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotní služby. V některých diagramech číslo 2 znamená, že 
v procesu Výměny zdravotní dokumentace jde o pracoviště provádějící 
ošetření/vyšetření (tzv. vyžádaná péče). 

Element Právnická osoba 

Typ BusinessActor 

Popis Subjekt reprezentující firmu, organizaci, úřad, který je evidován v základním 
Registru osob 

Element Předseda EK MZČR 

Typ BusinessActor 

Popis Vrcholová role etické komise ministerstva zdravotnictví 
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Element Předseda redakční rady 

Typ BusinessActor 

Popis Předseda Redakční rady (může být šéfredaktor) bude odpovědný zástupce 
MZ - řízení Redakční rady NZIP - tato činnost nesmí upřednostňovat zájmy 
jednotlivých organizací, musí být nestranná a posuzovat záměry v kontextu 
zejména publicity a záměrů jednotlivých akčních plánů strategie Zdraví 
2020. Důvěryhodnost této rady je nezbytnou podmínkou pro realizaci 
portálu. 

Element Předseda VR MZČR 

Typ BusinessActor 

Popis Vrcholová role vědecké rady ministerstva zdravotnictví 

Element Projektový manažer 

Typ BusinessActor 

Popis EXT - projektový manažer - klíčová role řídicí procesy tvorby obsahu NZIP, 
nastavuje procesy mezi jednotlivými aktéry a skupinami, profesionál 
EXTERNISTA. 

Element Provozovatel OZZ 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element PSS 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel sociálních služeb 

Element PZS 

Typ BusinessActor 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element RBP 

Typ BusinessActor 

Popis Revírní bratrská pojišťovna 

Element Realizátor a provozovatel služeb 

Typ BusinessActor 

Popis Realizátor, tvůrce, garant provozované služby. 
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Element Redakční rada NZIP 

Typ BusinessActor 

Popis Uskupení rolí odpovídajících za redakci obsahu portálu 

Element Ředitel NCeZ 

Typ BusinessActor 

Popis Vrcholová řídící role Národního centra eZdravotnictví 

Element Řídící výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Řídící výbor NZIP vykonává roli Strategického řízení NZIP a sestává z 
následujících aktérů/členů: 

• Ministr zdravotnictví 

• Náměstek ministra pro zdravotní péči 

• Zástupce ÚZIS 

• Zástupce NLK 

• Zástupce SZÚ 

• Ředitel NCeZ 

• Předseda VR MZČR 

• Předseda EK MZČR 

• Odborník lékař(i) 

• Zástupce veřejnosti 

• ev. další náměstci ministra zdravotnictví 

• a další osoby, které mohou být do řídícího výboru NZIP přizvány 

Element Soud 

Typ BusinessActor 

Popis Soudy 

Element Soukromoprávní provozovatel OZZ 2 

Typ BusinessActor 

Popis Subjekt, který byl zřízen podle obchodního práva a získal licenci 
Provozovatele OZZ 

Element Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv (SÚKL) 

Typ BusinessActor 

Popis Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem Šrobárova 48, Praha 100 41, je 
správním úřadem ustaveným zákonem č. 79/1997 Sb. Je organizační složkou 
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státu, jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky. 

 

Předmět činnosti ústavu je dán zákonnými předpisy. 

Ústav k zajištění svých úkolů zřizuje regionální pracoviště umístěná mimo 
sídlo ústavu. 

Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů: 

 

• zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a 
bezpečná humánní léčiva, 

• podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční 
zdravotnické prostředky, a to vždy doprovázené věrohodnými 
odpovídajícími informacemi. 

• přispívat k tomu, aby léčiva i zdravotnické prostředky byly racionálně 
používány, popřípadě odpovědně a eticky klinicky hodnoceny. 

• dbát na vhodné uplatňování regulačních opatření tak, aby nevznikaly 
zbytečné překážky v dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků a při 
zavádění nových léčebných postupů. 

Element SZÚ 

Typ BusinessActor 

Popis Státní zdravotní ústav 

Element Technický správce NZIP 

Typ BusinessActor 

Popis Role zajišťující technickou správu portálu 

Element Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS ČR byl zřízen v roce 
1960. Je organizační složkou státu, zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví. 

Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace 
plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen 
"NZIS") včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním NZIS, 
určeného ke sběru a zpracování zdravotnických informací, k vedení 
národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném 
právními předpisy při respektování podmínek ochrany osobních dat občanů 
(zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů) a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Úloha ÚZIS 
ČR a NZIS je definována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění pozdějších předpisů - § 67c. 
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Ústav je součástí státní statistické služby (na základě kompetenčního 
zákona) a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým 
statistickým úřadem, zajišťuje vazby mezi NZIS a jednotlivými 
zdravotnickými zařízeními a spolupracuje s provozovateli informačních 
systémů jiných organizací v resortu i mimo něj. 

Ústav spolupracuje s asociacemi nemocnic, sdruženími lékařů, odbornými 
lékařskými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi 
zejména na zpřesňování obsahu NZIS a využití sbíraných dat. 

V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav 
zejména s organizacemi WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je 
předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku. 

Při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje Ústav úkoly správce a 
zpracovatele v souladu se zákonem 101/2000 Sb., pokud Ministerstvo 
zdravotnictví nebo Ústav nepověří podle tohoto zákona zpracováním jiného 
zpracovatele. 

Element ÚZIS 

Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky - příspěvková organizace 
zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví 

Element ÚZIS 

Typ BusinessActor 

Popis Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Element Vědecký výbor 

Typ BusinessActor 

Popis Vědecký výbor, který poskytuje spolehlivé vědecké podklady a upozorňuje 
na vznikající problémy proto, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany 
životního prostředí a zdraví, a který se řídí třemi základními zásadami: 
excelence, nezávislost a transparentnost. 

 

Vědecký výbor může mít zástupce z oblastí: 

• bezpečnost spotřebitele 

• zdravotní a environmentální rizika 

• vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 

 

Uvedené oblasti, mezi jejichž členy najdeme významné vědce, vyhodnocují 
vědecké údaje a posuzují možná rizika například u těchto látek a výrobků: 
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• bezpečnost kosmetických přísad (v barvách na vlasy, parfémech, 
soláriích, UV filtrech) 

• potenciální rizika fluoridů v pitné vodě 

• bezpečnost zubního amalgámu a alternativních materiálů na opravu 
zubů 

• bezpečnost nanomateriálů 

• návykovost tabákových příměsí 

 

Jiná jejich stanoviska se zabývat účinky na zdraví v těchto oblastech: 

• elektromagnetická pole 

• bezpečnostní skenery užívané ke kontrole cestujících 

• výskyt rtuti v určitých energeticky úsporných žárovkách 

• environmentální a zdravotní rizika, která představuje ochuzený uran 

• zdravotnické prostředky 

 

Spolehlivý soubor vnitřních mechanismů Vědeckého výboru zároveň 
garantuje nezávislost vědecké práce a zabraňuje podjatosti z 
hospodářských, sociálních či jiných nevědeckých důvodů. Zvláštní pozornost 
je pak věnována sdělování výsledků práce výborů. S jejich závěry je 
obeznámena vědecká obec i zúčastněné strany a veřejně publikovatelné 
informace se poskytují zainteresovaným rolím na Národním Zdravotnickém 
Informačním Portálu. 

Element Veřejnoprávní provozovatel OZZ 1 

Typ BusinessActor 

Popis Provozovatel OZZ, který byl zřízen jako veřejnoprávní subjekt - tj. subjekt, 
který je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb 
obecného zájmu, jenž nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a 
současně má právní subjektivitu a současně je financován převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Element Veřejnost 

Typ BusinessActor 

Popis Anonymní přístup na webové prezentace 

Element VoZP 

Typ BusinessActor 

Popis Vojenská zdravotní pojišťovna 

Element Výkonný výbor 
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Typ BusinessActor 

Popis Předseda Výkonného výboru - řízení VV (bude složen z řídicích manažerů a 
rozhodujícím způsobem ovlivní průběh a směrování projektu na každodenní 
bázi), VV zajišťuje koordinaci projektových manažerů, zdrojů, ekonomiku a 
zároveň realizuje / posuzuje požadavky Redakční rady. 

 

Navržení členové/aktéři: 

• Vedoucí Odboru evropských fondů a investičního rozvoje (EFI) 

• Koordinátor NZIP 

• Projektový manažer 

• Manažer kvality 

• Předseda redakční rady 

• Zástupce ÚZIS 

Element Vzdělávací instituce 

Typ BusinessActor 

Popis Vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace. 

Element VZP 

Typ BusinessActor 

Popis Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Element Zástupce ÚZIS 

Typ BusinessActor 

Popis Osoba zastupující ÚZIS 

Element Zástupce veřejnosti 

Typ BusinessActor 

Popis Osoba zastupující a hájící zájmy veřejnosti 

Element Zdravotní pojišťovna 

Typ BusinessActor 

Popis Zdravotní pojišťovna 

Element Zdravotnický pracovník 

Typ BusinessActor 

Popis Zdravotnický pracovník 

Element ZP MV ČR 
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Typ BusinessActor 

Popis Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

Element ZPŠ 

Typ BusinessActor 

Popis Zaměstnanecká pojišťovna škoda 

1.3 Diagram: [TB] Hledisko chování aplikací (ABVP) 
Application Usage Viewpoint (AUVP) 
Hledisko využití aplikací popisuje, jak jsou aplikace používány na podporu jednoho nebo více obchodních 
procesů a jak je používají jiné aplikace. Lze jej použít při navrhování aplikace identifikací služeb 
potřebných pro obchodní procesy a jiné aplikace nebo při navrhování obchodních procesů popisem 
dostupných služeb. Vzhledem k tomu, že identifikuje závislosti obchodních procesů na aplikacích, může 
být užitečné i pro operativní manažery odpovědné za tyto procesy. 
 
Zainteresované strany: organizace, procesy a aplikace architekti, provozní manažeři 
Týká se: konzistence a úplnosti, snižování složitosti 
Účel: navrhování, rozhodování 
Obor: více vrstev/více aspektů 

 
Prvky pohledu: 

• Aktér 

• Obchodní role 

• Obchodní spolupráce 

• Obchodní proces/funkce/interakce 

• Obchodní událost 

• Obchodní objekt 

• Komponenta aplikace/spolupráce 

• Aplikační rozhraní 

• Proces aplikace/funkce/interakce 

• Událost aplikace 

• Aplikační služba 

• Datový objekt 

 

Element Analytici služeb 

Typ BusinessRole 

Bezpečnostní analytik

IDRR

Garant jakosti, kontroly

a regulace v oblasti

léčiv

Interní auditor IDRR Odpovědnost za

nastavování pravidel a

za standardizaci

eZdravotnictví

Role zajišťující

bezpečnost byznysu

Žádající zdravotní

dokumentaci

Poskytující zdravotní

dokumentaci

Vedení zdravotní

dokumentace

Poskytující údaje pro

přístup ke zdravotní

dokumentaci

Žádající o přístup ke

zdravotní dokumentaci

Role správy technologií

Role řízení procesů

Role správy aplikací a

dat

Role správy

infrastruktury

Poskytovatel centrální

služby pro výměnu

zdravotní dokumentace

Vývojář Testeři Bezpečnostní architekt

Správce služeb Analytici služeb Architekti služeb Specialista na integraci

služeb

Architekt provozních

služeb

Vývojáři služeb Testeři služeb

Bezpečnostní architekt

služeb

Databázový

administrátor

Architekt síťové

infrastruktury

Správce systému Provoz

CTO nebo hlavní

stratég IT

Hlavní architekt

Hlavní Enterprise

Architect

Enterprise Architekti Hlavní architekt SOA

Obchodní organizace Hlavní architekt SOA

Solution Architect

Konzultant

organizačních změn

Testovací stratég Vývojář softwaru Projektové řízení Management

provozních procesů

Nástrojový stratég

Garanti agend CIO

Hlavní architekt SOA Programový ředitel

SOA

SOA obchodní sponzor

Projektový manažer Business Architect Procesní inženýr Procesní garant

Business Architekti

Projektový manažer

řešení

Business analytici Solution Architekti Specialista řešení

integrace

Provozní architekt

Vedoucí webstudia Head of web design

Main Steering Role

(Steering Committee)

Správce systému SOA

Gov

Coordination team

Souhlasem zmocněný

lékař

Editor Koordinační týmŠéfredaktor

Primární editor ARP

Garant standardizace

klinických

doporučených postupů

NZIP Coordination Role

Registrující lékař

NZIP Provider Implementátor služeb Věcný správce

NZRegistrů

EditorKoordinátor obsahu

Věcný správce RRZ

Ošetřující lékař

PR a Marketing PR and Marketing

Oprávněná osoba

Osoba

Pacient

Poskytovatelé

informací

Zmocněnec

Zmocnitel

Poskytovatel

zdravotnických služeb

Čtenář ARPZS

Čtenář ARZP

Komunikátor

Primární editor

autoritativních údajů

Content quality control

role

Koordinátor

Správce Národního

katalogu otevřených

dat (NKOD)

Provozovatel systému

sdílení OZZ

Resource and activity

management

Redakční rada

Role řízení kvality

obsahu

Manažer služeb

Editorial board role

Editor in Chief

Registrující lékař

Zdravotní pojišťovna

Návrhář služeb

Posudkový lékař

Financial management

of the OPZ project

Plánovač služeb

Čtenář ARP

Finanční řízení projektu

OPZ

Hlavní řídící role (řídící

výbor)

Sekundární editor

autoritativních údajů

Řízení zdrojů a aktivit

Subjekt využívající OD

zdravotnictví

Technický správce NZIP Technický správce RRZ

Pověřená osoba

Správce provozu a

úložišť portálu

Revizní lékař

Pacient Věcný správce Technický správce

Provozovatel

Primární editor NRPZS

Sekundární editor

NRPZS

Čtenář NRPZS

Čtenář NRZP

Primární editor NRZP

Sekundární editor NRZP

Správce indexu ZD Provozovatel OZZ

Veřejnost

Vzdělávací instituce Věcný a Technický

správce GWeH

Věcný a Technický

správce NZIS

Věcný a Technický

správce SLZ

Věcný a Technický

správce systému

eNeschopenka

Věcný správce IDRR

Věcný správce NZIP

Nelékařský

zdravotnický pracovník

Poskytovatel

zdravotních služeb

Hlavní Architekt

eZdravotnictví

Zdravotnický pracovník

Provozovatel služeb

Zdravotní sestra

Garant klasifikace,

terminologie a

nomenklatury

Čtenář autoritativních

údajů

Information providers

Technický správce IDRR

Koordinační role NZIP

Content Coordinator

Předepisující lékař Provozovatel systému

ePreskripce

Revizní pracovník Ošetřující lékař během

hospitalizace

Provozovatel EHR Národní kontaktní

místo

Lékárník

Obchodní / řídící

skupiny

Řídící výbor SOASprávní rada EA

SOA Centrum

Obchodní zástupci

Správní rada SOA

Vývojový tým

Tým rozvoje služeb
Provoz IT v rezortu

Zabezpečná byznys

spolupráce

Pravidla byznys

spolupráce
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Popis Role popisující procesy a datově navrhuje službu. 

Element Architekt provozních služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za provoz služeb. 

Element Architekt síťové infrastruktury 

Typ BusinessRole 

Popis Infrastrukturní architekt síťové vrstvy. 

Element Architekti služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za výběr implementačních technologií a implementačních 
postupů. 

Element Bezpečnostní analytik IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující detailní rozbor souvislostí spojených s událostmi ohrožujícími 
bezpečnost a chod systému IDRR. 

 

Odpovědnosti: 

• průběžná analýza logovaných informací s cílem vyhledávání anomálií a 
odchylek od standardního chování uživatelů a odchylek v běžných 
parametrech odezvy, výkonových a výkonnostních, odezvových 
parametrech, 

• vyhodnocení všech událostí z pohledu aktuálních dopadů a reálných 
hrozeb na kontinuitu a kvalitu poskytovaných centrálních služeb 
elektronického zdravotnictví. 

• úzce spolupracuje s rolí Interní auditor IDRR. 

Element Bezpečnostní architekt 

Typ BusinessRole 

Popis Architekt kybernetické bezpečnosti navrhuje bezpečnostní architektury 
informačních systémů, jejich jednotlivé komponenty, vzájemné vazby a 
dohlíží na soulad implementace architektury informačních systémů se 
systémem řízení bezpečnosti informací. Navrhuje případně způsoby dalšího 
rozvoje řízení informační bezpečnosti jako podklad pro rozhodování 
managementu organizace a jejich vlastníků 

Element Bezpečnostní architekt služeb 

Typ BusinessRole 
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Popis Architekt kybernetické bezpečnosti navrhuje bezpečnostní architektury 
informačních systémů, jejich jednotlivé komponenty, vzájemné vazby a 
dohlíží na soulad implementace architektury informačních systémů se 
systémem řízení bezpečnosti informací. Navrhuje případně způsoby dalšího 
rozvoje řízení informační bezpečnosti jako podklad pro rozhodování 
managementu organizace a jejich vlastníků 

Element Business analytici 

Typ BusinessRole 

Popis Role popisující procesy a datově navrhuje službu. 

Element Business Architect 

Typ BusinessRole 

Popis Business Architect analyzuje a navrhuje systém řízení podniku a v jeho 
rámci podnikové procesy, analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. 
Definuje business požadavky na podporu informačního systému a 
informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Zabývá se vymezením 
efektů navrhovaných změn procesů a nasazení IS/ICT jak ex ante tak ex 
post. Podílí se na návrhu nasazování/implementaci standardizovaného 
podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům. 

Element Business Architekti 

Typ BusinessRole 

Popis Business Architect analyzuje a navrhuje systém řízení podniku a v jeho 
rámci podnikové procesy, analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. 
Definuje business požadavky na podporu informačního systému a 
informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Zabývá se vymezením 
efektů navrhovaných změn procesů a nasazení IS/ICT jak ex ante tak ex 
post. Podílí se na návrhu nasazování/implementaci standardizovaného 
podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům. 

Element CIO 

Typ BusinessRole 

Popis CIO (Chief Information Officer), používá se zkratka CIO, používá se 
alternativně místo pojmu ředitel IT (syn ICT ředitel). CIO patří mezi nejvýše 
postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast 
informatiky. Úkolem CIO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje 
informatiky v organizaci. 

Element Čtenář ARPZS 

Typ BusinessRole 

Popis Role čtenáře ARPZS. 
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Element Čtenář ARZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role čtenáře ARZP. 

Element Čtenář autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

Popis Role čtenář je oprávněna pouze číst údaje Autoritativních registrů. Množina 
záznamů z registrů autoritativních údajů, na kterou může čtenář nahlížet je 
dána konkrétní rolí a dalším nastavením v Registru práv a mandátů: 

 

• Veřejnost nesmí nahlížet do autoritativních dat pacientů (ARP) 

• Veřejnost může nahlížet do veřejné části autoritativních údajů 
zdravotnických a nelékařských pracovníků (ARZP) 

• Veřejnost může nahlížet do autoritativních dat všech poskytovatelů 
zdravotních služeb (ARPZS) 

 

• Pacient může nahlížet pouze na svoje autoritativní údaje v 
Autoritativním registru pacientů (ARP) 

• Pacient může nahlížet na veřejnou část autoritativních údajů všech 
zdravotnických a nelékařských pracovníků (ARZP) 

• Pacient může nahlížet na všechny záznamy autoritativních údajů 
Poskytovatelů zdravotnických služeb (ARPZS) 

 

• Zdravotnický pracovník může nahlížet na autoritativní údaje o 
pacientech: které ošetřuje a které registruje nebo kteří dali souhlas s 
nahlížením na jejich autoritativní údaje v Autoritativním registru 
pacientů (ARP) 

• Zdravotnický pracovník může nahlížet na autoritativní údaje o 
zdravotnických pracovnících: které jsou jeho vlastní, které jsou 
zaměstnáni v rámci stejného nebo jiného poskytovatele zdravotních 
služeb a na údaje o nelékařských zdravotnických pracovnících, 
evidovaných v Autoritativním registru zdravotnických pracovníků (ARZP) 

• Zdravotnický pracovník může nahlížet na autoritativní údaje o všech 
poskytovatelích zdravotních služeb, kteří jsou evidování v 
Autoritativním registru poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

 

• Poskytovatel zdravotních služeb může nahlížet na autoritativní údaje 
pacientů, kterým poskytl nebo poskytuje zdravotnické služby (ARP) 

• Poskytovatel zdravotních služeb může nahlížet na úplné autoritativní 
údaje zdravotnických a nelékařských pracovníků, se kterými je ve 
smluvním/zaměstnaneckém stavu. Na ostatní záznamy a údaje ZP/NP 
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může nahlížet pouze v rozsahu definovaných veřejných autoritativních 
údajů (ARZP) 

• Poskytovatel zdravotních služeb může nahlížet na všechny autoritativní 
údaje poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

 

• Osoba v roli Zmocněnce může na základě udělení specifického mandátu 
nahlížet na autoritativní údaje pacienta - zmocnitele 

• Zdravotnický pracovník v roli Oprávněné osoby může na základě 
souhlasu pacienta - zmocnitele nahlížet na jeho autoritativní údaje 

 

• Pověřené osoby mohou nahlížet v rámci výkonu jejich agend do 
Autoritativních registrů podle základních pravidel stanovených platnými 
zákony a specifických zákonných zmocnění 

 

• Zdravotní pojišťovna může nahlížet na autoritativní údaje jen těch 
pacientů, kteří jsou jejími pojištěnci (ARP) 

• Zdravotní pojišťovna může nahlížet na autoritativní údaje 
zdravotnických a nelékařských pracovníků, se kterými má smluvní vztah 

• Zdravotní pojišťovna může nahlížet na autoritativní údaje o všech 
poskytovatelích zdravotních služeb (ARPZS) 

Element Čtenář NRPZS 

Typ BusinessRole 

Popis čte data z registru (§74, odst. 3 novely 372/2011) 

Element Čtenář NRZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role čtenáře NRZP 

Element CTO nebo hlavní stratég IT 

Typ BusinessRole 

Popis CTO (Chief Technology Officer) -Technický ředitel 

CTO (Chief Technical Officer), je označení pro pozici technického ředitele, 
(někdy též výrobní ředitel). V praxi se obvykle používá zkratka CTO. CTO 
patří mezi nejvyšší manažery v těch typech organizací, které vyrábějí nebo 
produkují produkty. 

Element Databázový administrátor 

Typ BusinessRole 

Popis Administrátor a správce datového modelu v databázi. 
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Element Editor 

Typ BusinessRole 

Popis Editor - koriguje poskytnuté příspěvky. 

Element Editor 

Typ BusinessRole 

Popis Editor - koriguje poskytnuté příspěvky. 

Element Enterprise Architekti 

Typ BusinessRole 

Popis Enterprise architekt má velký přehled o technologiích a vybere ty správné, 
které umožní společnosti se dále rozvíjet. 

Enterprise Architect navrhuje obecnou architekturu systémů v souladu se 
strategií firmy. Určuje, který systém se použije z různých high-level pohledů. 
Jde mu o rozšiřitelnost, upgradovatelnost, otevřenost, cenu, perspektivu 
systémů. Doporučuje jestli se řešení vyvine ve firmě nebo se koupí zvenčí. 
Hodnotí rizikovost řešení, má na daný problém strategický pohled. 

Element Finanční řízení projektu OPZ 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující finanční řízení 

Element Garant jakosti, kontroly a regulace v oblasti léčiv 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby odpovídající za jakost, kontrolu a regulaci v oblasti léčiv 

Element Garant klasifikace, terminologie a nomenklatury 

Typ BusinessRole 

Popis Role garantující klasifikaci, terminologii a nomenklaturu ve zdravotnictví 

Element Garant standardizace klinických doporučených postupů 

Typ BusinessRole 

Popis Role garantující výstupy o oblasti standardizace klinických doporučených 
postupů 

Element Garanti agend 

Typ BusinessRole 

Popis Zástupci agend 

Element Hlavní architekt 
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Typ BusinessRole 

Popis Hlavní architekt posuzuje všechny prvky tvořící podnik v jejich souvislostech 
a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro 
rozhodování managementu podniku a jeho vlastníků. Určuje a komunikuje 
klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav organizace 
nebo podniku. Podnikový architekt se podílí na inicializaci změny, dává 
podněty a důvody, které vyplývají z koncepčně řízené podnikové 
architektury, spoluinicializuje vznik strategických projektů, které naplňují 
obchodní strategii. Navrhuje rovněž základní architektury informačních 
systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na 
soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím 
návrhem. 

Element Hlavní Architekt eZdravotnictví 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajištuje definující a garantující výstupy a shodu současné architektury 
elektronického zdravotnictví s platnou legislativou a navrhuje budoucí - 
cílovou architekturu a z ní odvozuje potřebné změny, které jsou zárodky 
realizačních okruhů a projektů. Role EA MZČR vznikla na základě rozhodnutí 
ministra. 

 

Kompetence, odpovědnosti a náplň činnosti architekta, jeho týmů a 
ostatních zainteresovaných/odpovědných osob jsou dány obecnými 
metodickými standardy pro oblast tvorby a užití architektury (TOGAF, 
ArchiMate), jež jsou závazné a jsou popsány v dokumentu: Metodický 
rámec Enterprise Architektury resortu Ministerstva zdravotnictví ČR, který 
vychází z Národního Architektonického Rámce (NAR), jehož autorem a 
gestorem je MVČR. 

Element Hlavní architekt SOA 

Typ BusinessRole 

Popis Hlavní architekt se zaměřením na SOA služby a řízení služeb. 

Element Hlavní architekt SOA 

Typ BusinessRole 

Popis Hlavní architekt se zaměřením na SOA služby a řízení služeb. 

Element Hlavní architekt SOA Solution Architect 

Typ BusinessRole 

Popis Hlavní architekt se zaměřením na SOA služby a řízení služeb. 

Element Hlavní Enterprise Architect 
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Typ BusinessRole 

Popis Vedoucí týmu EA. 

Element Hlavní řídící role (řídící výbor) 

Typ BusinessRole 

Popis Role sdružující řídící role do výboru  

Element Implementátor služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi implementaci elektronických služeb zdravotnictví u 
subjektů zdravotnictví. 

Element Interní auditor IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za kontrolu provozu a rozvoje systému dle interních 
metodických postupů a shodu funkcionality a poskytovaných služeb IDRR s 
platnou legislativou. 

 

Odpovědnosti: 

• kontrola dodržování všech metodických předpisů platných pro chod i 
rozvoj systému IDRR spojených s vzniklými událostmi, 

• ukládání nových požadavků jako reakce na zjištěné nedostatky, které 
budou sloužit pro následný návrh a realizaci změnových opatření v 
procesech, aplikacích, technologiích a infrastruktuře IDRR, 

• v rámci kontrol může požadovat součinnost a podklady od všech rolí 
zapojených správy, provozu a rozvoje IDRR, 

• spolupracuje s rolí bezpečnostní analytik IDRR, od kterého získává 
periodicky podklady pro pravidelné kontroly a kterému zadává 
specifické analytické úlohy s cílem získání relevantních podkladů pro 
nahodilé kontroly. 

Element Komunikátor 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajištující komunikaci informací o obsahu katalogu služeb el. 
Zdravotnictví a strategickou komunikaci v oblastí IVC ve zdravotnictví. 

Element Konzultant organizačních změn 

Typ BusinessRole 

Popis Konzultant, osoba schopná analyzovat a posoudit organizační změny v 
organizaci. 
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Element Koordinační role NZIP 

Typ BusinessRole 

Popis Role, jejímž cílem je koordinovat aktivity skupin a rolí osob 
zainteresovaných na tvorbě obsahu NZIP 

Element Koordinační tým 

Typ BusinessRole 

Popis Tým zajišťující koordinaci aktivit 

Element Koordinátor 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující koordinaci aktivit u poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Element Koordinátor obsahu 

Typ BusinessRole 

Popis Koordinátor obsahu - koordinuje publikační činnost a návaznosti příspěvků, 
hlídá transparentnost a konflikt zájmů, začleňuje příspěvky do správné 
struktury. 

Element Lékárník 

Typ BusinessRole 

Popis Zdravotnický pracovník, farmaceut pracující v lékárně 

Element Management provozních procesů 

Typ BusinessRole 

Popis Vedoucí, management tým zodpovědný na provoz a vykonávání procesů. 

Element Manažer služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Manažerská role řídící procesy SOA, řídící role Komunikátora a 
Koordinátora, přijímající akty řídícího výboru SOA a řídící aktivity SOA 
Centra. 

Element Národní kontaktní místo 

Typ BusinessRole 

Popis Národní kontaktní místo 

Element Nástrojový stratég 

Typ BusinessRole 
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Popis Osoba zodpovědná za výběr, znalost a užití nástrojů. 

Element Návrhář služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi návrhu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Nelékařský zdravotnický pracovník 

Typ BusinessRole 

Popis Zdravotnický pracovník v rámci nelékařského zdravotnického povolání 

Element Obchodní / řídící skupiny 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Nejvyšší rozhodovací činitelé pro rozhodnutí týkající se řešení SOA, 
služeb a podnikání a záležitostí souvisejících s IT 

• Schvalují strategické řízení SOA 

• Schvalují zásady správy věcí veřejných 

Element Obchodní organizace 

Typ BusinessRole 

Popis Obchodní oddělení nebo organizace. 

Element Obchodní zástupci 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Odpovědný za řešení z obchodního hlediska odůvodňující existenci 
řešení a služeb a trvalý provoz zúčastněným stranám 

• Určit funkčnost obchodních služeb 

• Sdělování obchodních požadavků a určení podnikových služeb pro 
jednotlivé domény 

• Sdílejte informace týkající se konkrétních obchodních požadavků a 
Identifikujte obchodní služby SOA napříč organizačními službami. 

• Práce na stanovení priorit požadavků a služeb programu 

• Vyvinout návrhy služeb, které by měly projít procesem financování 

Element Odpovědnost za nastavování pravidel a za standardizaci eZdravotnictví 

Typ BusinessRole 

Popis Za účelem zlepšení hospodárnosti a bezpečnosti zdravotních služeb, 
zlepšení koordinace zdravotní péče, kompatibility IS užívaných ve 
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zdravotnictví, zajištění sémantické interoperability při předávání a sdílení 
informací užívaných při poskytování zdravotních služeb a vedení ZD, 
stanovuje NCeZ závazná pravidla, jimiž se PZS a další subjekty řídí.  

Element Oprávněná osoba 

Typ BusinessRole 

Popis Osoba disponující určitými právy 

Element Ošetřující lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Lékař, který ošetřuje pacienty. 

Element Ošetřující lékař během hospitalizace 

Typ BusinessRole 

Popis Specializující role lékaře, ošetřující lékař během hospitalizace v nemocnici 

Element Osoba 

Typ BusinessRole 

Popis Fyzická nebo právnická osoba 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

Popis Fyzická osoba, která přichází do kontaktu se systémem zdravotní péče v ČR 
v okamžiku, kdy je této roli poskytována zdravotní služba (případně 
speciální zdravotní služba). 

Role Pacient je z pohledu využívání centrálních služeb eH postavena 
výhradně na autentizovaném přístupu. Důvodem je poskytování citlivých 
osobních a zdravotnických informací na portálu NZIP v oblastech: 

Dostupnost zdravotních služeb 

• Elektronické objednání a časová a místní dostupnost ZP a PZS 

• Elektronická konzultace zdravotního stavu 

Zdravotní stav a léčebná plán 

• Přístup k osobním zdravotním záznamům 

• Mandát pro zastupování a oprávnění nahlížení do zdravotnické 
dokumentace 

• Osobní účet ve fondu plátců a úhrad 

Péče o vlastní zdraví 

• Zdravotní rizika pacienta 

• Program péče pro chronicky nemocné 
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a z pohledu klienta služeb eZ v rámci Národního kontaktního místa je: 

• Rolí poskytující údaje pro přístup ke zdravotnické dokumentaci a 

• Žádajícím o přístup ke své zdravotnické dokumentaci 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace 

• Emergency záznam pacienta 

 

Element Pacient 

Typ BusinessRole 

Popis Fyzická osoba, která přichází do kontaktu se systémem zdravotní péče v ČR 
v okamžiku, kdy je osobě poskytována zdravotní služba (případně speciální 
zdravotní služba). 

Element Plánovač služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi plánování budování elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Poskytovatel centrální služby pro výměnu zdravotní dokumentace 

Typ BusinessRole 

Popis Role Poskytovatele centrálních služeb pro výměnu zdravotní dokumentace 
(Služba IndexuZD a EMZ). 

Element Poskytovatel zdravotních služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb dle znění Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách 

Element Poskytovatel zdravotnických služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role Poskytovatel zdravotnických služeb přistupuje k využívání centrálních 
služeb eZdravotnictví výhradně na základě oprávnění a jednoznačné 
identifikace subjektu a jeho zaměstnanců. Přístup k centrálním službám 
elektronického zdravotnictví je možný dvojím způsobem: prostřednictvím 
vizuálního rozhraní Národního Zdravotního Informačního Portálu (NZIP) a 
prostřednictvím Informačního Systému Poskytovatele Zdravotních Služeb 
(ISPZS), který je integrován na systém Rezortní Datové Rozhraní (RDR) a 
tvoří základ služeb pro PZS z dílčích služeb vybraných subsystémů IDRR. 

Element Poskytovatelé informací 
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Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující poskytování informací 

Element Poskytující údaje pro přístup ke zdravotní dokumentaci 

Typ BusinessRole 

Popis Role pacienta, který poskytuje své údaje k přístupu ke zdravotní 
dokumentaci. Může se jednat o poskytnutí dobrovolné (pacient při vědomí) 
nebo nedobrovolné (pacient v akutním stavu) 

Element Poskytující zdravotní dokumentaci 

Typ BusinessRole 

Popis Role zdravotnického pracovníka, který poskytuje zdravotnickou 
dokumentaci. 

Element Posudkový lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Lékař Posudkové služby ČSSZ 

Úkolem lékařské posudkové služby je zajistit plynulé vyřizování 
posudkových agend v pojistných i nepojistných systémech. Pro tyto účely, 
ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, OSSZ posuzují: 

 

• invaliditu a změnu stupně invalidity, 

• dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost 
vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, 

• zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, 

• schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu 
osoby se zdravotním postižením, a zda jde pro účely příspěvku na 
zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým 
postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a 
zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, 

• stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči. 

Element Pověřená osoba 

Typ BusinessRole 

Popis Role Pověřená osoba přistupuje k využívání centrálních služeb eZ výhradně 
na základě oprávnění a jednoznačné identifikace. Přístup k centrálním 
službám elektronického zdravotnictví je možný dvojím způsobem: 
prostřednictvím vizuálního rozhraní Národního Zdravotního Informačního 
Portálu (NZIP) a prostřednictvím Informačního Systému Pověřené osoby 
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(ISPO), který je integrován na systém Rezortní Datové Rozhraní (RDR) a 
využívá centrální služby zdravotnictví. 

 

Na portálu NZIP využívá Pověřená osoba služeb v následujících oblastech: 

• Služby účtů pojištěnců 

• Služby pro zřizovatele zdravotnických zařízení 

Element PR a Marketing 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující marketing 

Element Pravidla byznys spolupráce 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Pravidla pro vnitřní i vnější spolupráci 

Element Předepisující lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Specializující role lékaře, lékař předepisující léčivý přípravek dle vyhlášky č. 
54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů 

Element Primární editor ARP 

Typ BusinessRole 

Popis Primární editor Autoritativního registru pacientů. 

 

Hlavními primárními editory tohoto registru zůstávají všechny ZP v ČR, které 
si ponechávají svoje původní informační systémy registrované jako IS 
veřejné správy – zůstávají agendovými IS. 

Nicméně ZP budou mít povinnost ihned po změně bez zbytečného odkladu 
do ARP údaje předávat. Primárně budou tyto své povinnosti plnit vůči ARP, 
nicméně je třeba nechat otevřenou možnost předávání informací do CRP, 
kde se aktuálně řeší i agenda přeregistrací pojištěnců a korekce 
nesprávných převodů. ZP předávají informaci do registru pacientů při 
jakýchkoli změnách ve vztahu s pojištěncem. Procesy změny ZP zůstávají 
stejné, stejně jako vydávání karty pojištěnce a identifikačních údajů karty 
pojištěnce. 

Element Primární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

Popis Primární editor autoritativních údajů je oprávněn v Autoritativních 
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registrech Pacientů, Zdravotnických a nelékařských pracovníků a 
Poskytovatelů zdravotních služeb: zakládat, rušit záznamy a měnit všechny 
autoritativní údaje v těchto záznamech pouze na základě platných 
přístupových a obsahových oprávněních, a to prostřednictvím volání 
centrálních služeb uvedených v katalogu služeb elektronického 
zdravotnictví a poskytovaných na, k tomuto účelu určeném, rozhraní 
systému IDRR. 

Přístupová oprávnění jsou řízena Systémem správy identit a oprávnění 
(IAM) a obsahová oprávnění jsou řízena Registrem práv a mandátů (RPM) 

Element Primární editor NRPZS 

Typ BusinessRole 

Popis Vkládá záznamy do NRPZS. 

Element Primární editor NRZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role primárního editora NRZP - subjektu, který vkládá údaje do NRZP 

Element Procesní garant 

Typ BusinessRole 

Popis Expert a znalec obchodních příležitostí, role se znalostí trhu a potřeb 
zákazníků. 

Element Procesní inženýr 

Typ BusinessRole 

Popis Procesní inženýr hodnotí stav a funkci procesů a aparátů stávající výrobní 
technologie a navrhuje k inovaci nevyhovující nebo zastaralé výrobní úseky. 
Analyzuje pracovní cykly, optimalizuje výrobu a materiálové toky. Účastní se 
aplikace výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontroluje jejich úspěšnost. 

Element Programový ředitel SOA 

Typ BusinessRole 

Popis Programový (projektový) ředitel SOA platformy. 

Element Projektové řízení 

Typ BusinessRole 

Popis Koordinující jednotlivé činnosti při realizaci projektu. Smyslem je co 
nejefektivněji dosáhnout požadovaného cíle, či změny, která je stanovena v 
rámci daného projektu. 

Element Projektový manažer 
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Typ BusinessRole 

Popis Programový manažer nebo také manažer portfolia služeb. 

Element Projektový manažer řešení 

Typ BusinessRole 

Popis Koordinuje jednotlivé činnosti při realizaci projektu. Smyslem je co 
nejefektivněji dosáhnout požadovaného cíle, či změny, která je stanovena v 
rámci daného projektu. 

Element Provoz 

Typ BusinessRole 

Popis Provozovatel služeb. 

Element Provoz IT v rezortu 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Podpora služeb pro správu databází 

• Podpora služeb síťové infrastruktury 

• Podpora správy systémů 

• Podpora centrálního IT funkcí 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Provozní architekt 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za provoz služeb. 

Element Provozovatel 

Typ BusinessRole 

Popis Provozovatel 

Element Provozovatel EHR 

Typ BusinessRole 

Popis Provozovatel EHR 

Element Provozovatel OZZ 

Typ BusinessRole 

Popis Subjekt, který bude poskytovat pacientům i lékařům služby sdílení 
elektronické zdravotní dokumentace. K získání uvedeného oprávnění musí 
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splnit předpoklady, které jsou či budou definovány Ministerstvem 
zdravotnictví či jím delegovanou odbornou organizací.  

Element Provozovatel služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující fázi provozu elektronických služeb zdravotnictví. 

Element Provozovatel systému ePreskripce 

Typ BusinessRole 

Popis Role provozovatele systému ePreskripce 

Element Provozovatel systému sdílení OZZ 

Typ BusinessRole 

Popis Subjekt, jež na základě certifikace provozuje systém sdílení osobních 
zdravotních záznamů fyzických osob 

Element Redakční rada 

Typ BusinessRole 

Popis Roli Redakční rady tvoří tyto dílčí role: 

• Šéfredaktor 

• Koordinátor obsahu 

• Editor 

• Vedoucí webstudia 

Element Registrující lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Lékař, u kterého se registroval pacient. 

Element Registrující lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Pojem „registrující lékař“ zavedl zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, v § 18 jako jednu ze tří variant, kdo může být 
ošetřujícím lékařem dle tohoto zákona. Registrujícím lékařem může být 
praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař a u žen též 
ženský lékař, který registruje pojištěnce. 

 

Nověji § 3 odst. 5 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, účinného od 1. dubna 2012, zavedl místo 
dosavadního pojmu nový pojem „registrující poskytovatel“. Tento zákon již 
pojem neváže na zdravotní pojištění. Registrujícím poskytovatelem se podle 
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tohoto ustanovení rozumí poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné 
praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru 
zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, který přijal pacienta 
do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče; registrující 
poskytovatel je povinen při přijetí pacienta do péče vyplnit registrační list, 
který pacient podepíše. V případě, že u poskytovatele uvedeného ve větě 
první poskytuje zdravotní služby více lékařů, je pacient zaregistrován ke 
konkrétnímu lékaři. Registrujícím subjektem tak již není lékař, ale 
zdravotnické zařízení. V některých zákonech se však sousloví „registrující 
praktický lékař“ používá jako legislativní zkratka pro registrujícího 
poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost. 

Element Revizní pracovník 

Typ BusinessRole 

Popis Pracovník provádějící revizi 

Element Řídící výbor SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Definovat budoucí strategické řízení a plán SOA, 

• Sledovat strategické řízení SOA, 

• Zajistit, aby zásady a postupy SOA měly přiměřený a nezbytný přínos 
pro celkovou podnikovou strategii podnikání, 

• Podporovat požadované výsledky a cíle poskytnutím finančních 
prostředků a zdrojů pro řízení SOA a SOA, 

• Definuje zásady řízení SOA. 

Element Řízení zdrojů a aktivit 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující řízení zdrojů a aktivit 

Element Role řízení kvality obsahu 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující řízení kvality obsahu portálu 

Element Role řízení procesů 

Typ BusinessRole 

Popis Role řídící byznys procesy využívající lidské zdroje 

Element Role správy aplikací a dat 



 

49 

 

Typ BusinessRole 

Popis Role správy aplikací a dat využívající lidské zdroje 

Element Role správy infrastruktury 

Typ BusinessRole 

Popis Role řídící správu infrastruktury využívající lidské zdroje 

Element Role správy technologií 

Typ BusinessRole 

Popis Role řídící správy technologií využívající lidské zdroje 

Element Šéfredaktor 

Typ BusinessRole 

Popis Šéfredaktor - rozhoduje o naplňování redakčního plánu, kontroluje autorská 
práva a odpovědnost autorů, zajišťuje recenzní řízení a odpovědnost 
recenzentů, nastavuje zásady publikační etiky. 

Element Sekundární editor autoritativních údajů 

Typ BusinessRole 

Popis Sekundární editor autoritativních údajů je oprávněn v Autoritativních 
registrech Pacientů, Zdravotnických a nelékařských pracovníků a 
Poskytovatelů zdravotních služeb: měnit pouze jemu svěřené autoritativní 
údaje dle stanovených obsahových oprávnění a v určených záznamech na 
základě platných přístupových oprávnění, a to pouze prostřednictvím 
volání centrálních služeb uvedených v katalogu služeb elektronického 
zdravotnictví a poskytovaných na, k tomuto účelu určeném, rozhraní 
systému IDRR. 

Přístupová oprávnění jsou řízena Systémem správy identit a oprávnění 
(IAM) a obsahová oprávnění jsou řízena Registrem práv a mandátů (RPM). 

Element Sekundární editor NRPZS 

Typ BusinessRole 

Popis Aktualizuje údaje v NRPZS. 

Element Sekundární editor NRZP 

Typ BusinessRole 

Popis Role sekundárního editora NRZP - zajišťuje aktualizaci atributů. 

Element SOA Centrum 

Typ BusinessCollaboration 
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Popis Odpovědnosti: 

• Znázorňuje obchodní organizace v organizaci CoE, 

• Spolupráce při vývoji plánu řízení SOA, přechodových plánů a principů 
správy věcí veřejných (SGVM), 

• Definice a vývoj zpracování SOA, které řídí procesy a osvědčené 
postupy, 

• Definice a vývoj spravovaných procesů SOA a osvědčených postupů, 

• Určuje, kde by měly být kontrolní body shody zařazeny do spravovaných 
procesů SOA, 

• Definice a sledování metrik SOA napříč LOBs (KUV řízení SOA), 

• Architektonická a integrační podpora napříč LOBs (konzultace), 

• Spuštění organizačních změn správy SOA a SOA, 

• Vypracovat spravované plány transformace SOA, 

• Určit školicí a instruktážní plány SOA, 

• Definovat a ověřit změny procesu řízení projektu, 

• Výběr a implementace strategie nástroje pro správu SOA. 

Element SOA obchodní sponzor 

Typ BusinessRole 

Popis Sponzor a garant SOA služeb. 

Element Solution Architekti 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za výběr implementačních technologií a implementačních 
postupů. 

Element Souhlasem zmocněný lékař 

Typ BusinessRole 

Popis Lékař, který disponuje zmocněním - uděleným souhlasem pacienta. Rozsah 
využívaných elektronických služeb zmocněncem a časová platnost tohoto 
zmocnění je uložena v Registru práv a mandátů (RPM). 

Element Specialista na integraci služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující vzájemnou integraci služeb. 

Element Specialista řešení integrace 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující vzájemnou integraci služeb. 
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Element Správce indexu ZD 

Typ BusinessRole 

Popis Správce centrálního úložiště indexovaných metadat o místě uložení a 
typech zdravotnické dokumentace pro konkrétního pacienta.  

Element Správce Národního katalogu otevřených dat (NKOD) 

Typ BusinessRole 

Popis Role správce NKOD 

Element Správce provozu a úložišť portálu 

Typ BusinessRole 

Popis Role Správce provozu NZIP přistupuje k využívání centrálních služeb eH 
výhradně na základě oprávnění a jednoznačné identifikace. Důvodem je 
správa citlivých osobních a zdravotnických informací. Přístup k centrálním 
službám elektronického zdravotnictví je možný dvojím způsobem: 
prostřednictvím vizuálního rozhraní Národního Zdravotního Informačního 
Portálu (NZIP) a prostřednictvím Informačního Systému Poskytovatele 
Zdravotních Služeb (ISPZS), který je integrován na systém Rezortní Datové 
Rozhraní (RDR) a využívá centrální služby zdravotnictví. 

 

Na portálu NZIP využívá Správce provozu služeb v následujících oblastech: 

• Služby redakčního systému portálu, 

• Metodické řízení subjektů zainteresovaných na zdravotní péči, 

• Správa katalogu služeb ve zdravotnictví 

Element Správce služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Správce služeb, role, která eviduje a spravuje služeb. 

Element Správce systému 

Typ BusinessRole 

Popis Správce a garant systému služeb. 

Element Správce systému SOA Gov 

Typ BusinessRole 

Popis Role zodpovědná za správu systému pro řízení a výkon SOA. 

Element Správní rada EA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 
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• Definovat a rozvíjet portfolio služeb, 

• Definovat a vyvinout portfolio řešení SOA (segment/architektura 
domény). 

Element Správní rada SOA 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Zajistit soulad s normami a směrnicemi, 

• Schvalování Výjimek, 

• Komunikace. 

Element Subjekt využívající OD zdravotnictví 

Typ BusinessRole 

Popis Subjektem, který může svobodně využívat otevřená data zdravotnictví za 
dodržení podmínek na základě vlastníkem udělené licence k užití těchto dat, 
může být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba  

Element Technický správce 

Typ BusinessRole 

Popis Role technického správce 

Element Technický správce IDRR 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu systému IDRR 

Element Technický správce NZIP 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující technickou správu Národního Zdravotnického 
Informačního Portálu 

Element Technický správce RRZ 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující technickou správu rezortních registrů zdravotnictví 

Element Testeři 

Typ BusinessRole 

Popis Tester je zodpovědný za testování významného produktu firmy podle 
testovací dokumentace, tvorbu testovací strategie a postupů a návrh testů, 
přípravu testovacích scénářů. 
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Element Testeři služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Tester je zodpovědný za testování významného produktu firmy podle 
testovací dokumentace, tvorbu testovací strategie a postupů a návrh testů, 
přípravu testovacích scénářů. 

Element Testovací stratég 

Typ BusinessRole 

Popis Stratég, plánovač a koordinátor testů. 

Element Tým rozvoje služeb 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Stanovení strategických cílů rozvoje 

• Návrh specifických oblastí rozvoje 

• Stanovení priorit a odhad potřebných zdrojů 

Element Věcný a Technický správce GWeH 

Typ BusinessRole 

Popis Věcný a technický správce brány eHealth 

Element Věcný a Technický správce NZIS 

Typ BusinessRole 

Popis Věcný a Technický správce NZIS 

Element Věcný a Technický správce SLZ 

Typ BusinessRole 

Popis Věcný a Technický správce SLZ 

Element Věcný a Technický správce systému eNeschopenka 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou a technickou správu Systému evidence 
pracovní neschopnosti 

Element Věcný správce 

Typ BusinessRole 

Popis Role věcného správce 

Element Věcný správce IDRR 
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Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu subsystémů IDRR 

Element Věcný správce NZIP 

Typ BusinessRole 

Popis Role osoby zajišťující věcnou správu Národního Zdravotnického 
Informačního Portálu 

Element Věcný správce NZRegistrů 

Typ BusinessRole 

Popis Role zajišťující správu národních zdravotnických registrů 

Element Věcný správce RRZ 

Typ BusinessRole 

Popis Role správců rezortních registrů zdravotnictví 

Element Vedení zdravotní dokumentace 

Typ BusinessRole 

Popis Role zdravotnického pracovníka pro vedení zdravotnické dokumentace. 
Není nutné její poskytování, ani validování, pouze o vedení ZD dle platných 
právních předpisů. 

Element Vedoucí webstudia 

Typ BusinessRole 

Popis Vedoucí WEB studia - vytváří grafickou podobu NZIP a rozvoj redakčního 
systému 

Element Veřejnost 

Typ BusinessRole 

Popis Role Veřejnost, jež přistupuje k využívání centrálních služeb eZ bez 
autentizace. Typicky se jedná o získávání informací, které jsou veřejné. Tato 
role může využívat notifikací o změnách informací. Pro tyto účely je nutná 
registrace (mail adresa), aby systém věděl, kam má notifikace zasílat. S 
registrací je obvykle spojená možnost si na NZIP nastavit uživatelské 
rozhraní (oblíbené zdroje informací, nastavení notifikací, grafické 
uspořádání apod.). 

Dále role Veřejnost může využívat nabízená Otevřená data a zdravotnické 
statistiky, pro další zpracování. Roli Veřejnost se rovněž nabízí pokročilé 
analýzy Otevřených dat formou AdHoc dotazování (SPARQL) a vizualizace 
analyzovaných dat (report, graf apod.). 

Informace jsou publikovány na portálu NZIP a jsou seskupeny do 
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následujících oblastí: 

Řešení životních situací 

• Jsem v nouzi 

• Trpím onemocněním 

• Jdu na vyšetření 

• Jak probíhá léčba 

Zvyšování zdravotní gramotnosti 

• Podpora zdraví a dostupné preventivní programy 

• Poradna 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb 

• Vyhledání lékaře a terapeuta 

• Vyhledání zdravotnického zařízení 

• Vyhledání lékárny a prodejny zdravotnických potřeb 

Nástroje a nastavení 

• Vyhledávání a zdroje informací 

• Rozcestník, navigace a HealthBot 

• Konzultace zdravotního stavu s lékařem 

• Chci být informován o 

• Zdravotnické mobilní aplikace 

• Otevřená data zdravotnictví a jejich analýza 

Element Vývojář 

Typ BusinessRole 

Popis Vývojář je pracovní pozice, jehož agenda se týká vývoje, tedy lidského úsilí 
směřujícího k vytvoření konkrétního pracovního postupu popisujícího 
způsob vytvoření výrobku, dosažení dohody (kompromisu) mezi lidmi či 
reakce umělé inteligence na různé vnější stavy či jejich posloupnost. 

Element Vývojář softwaru 

Typ BusinessRole 

Popis Vývojář je pracovní pozice, jehož agenda se týká vývoje, tedy lidského úsilí 
směřujícího k vytvoření konkrétního pracovního postupu popisujícího 
způsob vytvoření výrobku, dosažení dohody (kompromisu) mezi lidmi či 
reakce umělé inteligence na různé vnější stavy či jejich posloupnost. 

Element Vývojáři služeb 

Typ BusinessRole 

Popis Vývojář je pracovní pozice, jehož agenda se týká vývoje, tedy lidského úsilí 
směřujícího k vytvoření konkrétního pracovního postupu popisujícího 
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způsob vytvoření výrobku, dosažení dohody (kompromisu) mezi lidmi či 
reakce umělé inteligence na různé vnější stavy či jejich posloupnost. 

 

Element Vývojový tým 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Odpovědnosti: 

• Správa řešení v rámci určité domény 

• Návrh, vývoj, testování, nasazení, provedení a doručení řešení SOA v 
rámci domény 

• Zachování rozhraní na straně klienta pro služby 

• Dodržujte normy a pokyny 

• Pochopení a dodržování řídících procesů 

Element Vzdělávací instituce 

Typ BusinessRole 

Popis České odborné společnosti, profesní asociace a vzdělávací instituce ve 
zdravotnictví. 

viz např.: http://www.sukl.cz/sukl/ceske-odborne-spolecnosti-profesni-
asociace-a-vzdelavaci 

Element Žádající o přístup ke zdravotní dokumentaci 

Typ BusinessRole 

Popis Role pacienta, který žádá o přístup ke své zdravotní dokumentaci. 

Element Žádající zdravotní dokumentaci 

Typ BusinessRole 

Popis Role zdravotnického pracovníka žádajícího o přístupu ke zdravotní 
dokumentaci. 

Element Zdravotní pojišťovna 

Typ BusinessRole 

Popis Právnická osoba zajišťující pojištění pacientů 

Element Zdravotní sestra 

Typ BusinessRole 

Popis Fyzická osoba, jež poskytuje zdravotnické služby na základě pokynů lékaře a 
pravidel platných pro výkon její role 

Element Zdravotnický pracovník 
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Typ BusinessRole 

Popis Role Zdravotnický pracovník přistupuje k využívání centrálních služeb eZ 
výhradně na základě oprávnění a jednoznačné identifikace. Důvodem je 
poskytování citlivých osobních a zdravotnických informací. Přístup k 
centrálním službám elektronického zdravotnictví je možný dvojím 
způsobem: prostřednictvím vizuálního rozhraní Národního Zdravotního 
Informačního Portálu (NZIP) a prostřednictvím Informačního Systému 
Poskytovatele Zdravotních Služeb (ISPZS), který je integrován na systém 
Rezortní Datové Rozhraní (RDR) a využívá centrální služby zdravotnictví. 

Na portálu NZIP se jedná využívání služeb v následujících oblastech: 

Zdravotnická dokumentace 

• Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

• Emergency záznam pacienta (EMZ) 

Elektronické nástroje ordinace 

• Nahlížení do zdravotnické dokumentace 

• Nahlížení a správa autoritativních údajů pacienta 

• Náhled do ePreskripce, eDispenzace a eNeschopenky 

• Žádanky na specializovaná vyšetření 

• Objednávky a rezervace 

 

Role Zdravotnický pracovník využívá, mimo služeb na NZIP, i další Centrální 
služby eZ prostřednictvím Informačního Systému Poskytovatele 
Zdravotnických Služeb, typicky NIS, u kterého je zaměstnán nebo 
Ambulantního SW, který používá, pokud je osobou poskytující zdravotnické 
služby přímo. 

Element Zmocněnec 

Typ BusinessRole 

Popis Osoba disponující zmocněním od jiné osoby 

Element Zmocnitel 

Typ BusinessRole 

Popis Osoba, jež udělila zmocnění jiné osobě 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web strategie: http://www.nsez.cz 
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