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

1. (EA) Doménové a segmentové modely architektury 

1.1 (MM) Metamodely 

1.1.1 Diagram: (MM) Struktura modelu 

Diagram ukazuje hierarchické uspořádání uložiště modelu a jejich rozpad na jednotlivé oblasti 

 

1.1.2 Diagram: (MM) Doménové a segmentové modely architektury 

Přehled doménových a segmentových modelů ve vazbě na metodiku NAR 

Modul_Jméno, Název:

IDRR_RDR, Rezortní datové rozhraní
IDRR_ARP, Autori tativní regis tr pacientů
IDRR_ARZP, Autori tativní regis tr zdravotnických pracovníků
IDRR_ARPZS, Autori tativní regis tr poskytovatelů zdravotnických s luž eb
IDRR_IAM, System správy identi t a  přís tupových oprávnění
IDRR_SN, Správa noti fikací
IDRR_ALM, Audit a  log management
IDRR_KZS, Katalog s lužeb elektronického zdravotnictví
IDRR_ODZ, Otevřená data zdravotnictví
IDRR_RPM, Regis tr práv a  mandátů
IDRR_BVD, Bezpečná výměna dat
IDRR_SZD, Sdílení zdravotnické dokumentace
IDRR_IS, Integrovaná správa IDRR

XXXX_IKZ, Indikátory a  hodnocení kva l i ty s lužeb zdravotnictví
XXXX_SEZ, Standardy elektronického zdravotnictví

NZIP_VI, Veřejné informace
NZIP_PIP, Privátní informace pro pacienty
NZIP_PIZP, Privátní informace pro zdravotnické pracovníky
NZIP_PIPZS, Privátní informace pro poskytovatele zdravotních s luž eb
NZIP_PIPO, Privátní informace pro pověřené osoby
NZIS_SAF, Sdílené apl ikační funkce
NZIS_RS, Redakční systém
NZIP_IS, Integrovaná správa NZIP
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Element (AA) Aplikační Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura informačních systémů 

Rozvržení domén obsahu architektonického rámce NA VS ČR

«Image»

(BA) Byznys Architektura

(AA) Aplikační Architektura (DA) Datová Architektura

(TA) Technologická Architektura

(IA) Infrastrukturní Architektura

«abstraction»
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Element (BA) Byznys Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura výkonu a provozu veřejné správy 

Element (DA) Datová Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura informací a dat 

Element (IA) Infrastrukturní Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura komunikační technologické infrastruktury 

Element (TA) Technologická Architektura 

Typ Package 

Popis Architektura IT (SW/HW) technologické infrastruktury 

Element Rozvržení domén obsahu architektonického rámce NA VS ČR 

Typ Artifact 

Popis Architektonický rámec Národní architektury Veřejné správy české republiky 

1.1.1 Metodika NAR 

1.1.2.1 Diagram: (MM) Definice pohledů 
Definice pohledů dle NAR 
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Element (MM) Aplikační architektura 

Typ Grouping 

Popis MeTamodel aplikační a datové architektury 

Element (MM) Byznys architektura 

Typ Grouping 

Popis Metamodel byznys architektury 

Element (MM) Enterprise architektura projektu 

Typ Grouping 

Popis Metamodely EA 

Element (MM) Komunikační architektura 

Typ Grouping 

Popis Metamodely komunikační architektury 

Element (MM) Přehled služeb čtyřvrstvé architektury 
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Typ Grouping 

Popis Metamodel služeb čtyřvrstvé architektury 

Element (MM) Technologická architektura 

Typ Grouping 

Popis Metamodel technologické architektury 

1.1.2.2 Diagram: (MM) Metamodel VS ČR 
Metamodel Veřejné správy 
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Element (MM) Aplikační funkce 

Typ ApplicationFunction 

(MM) Aktivní prvky

(MM) Role

(MM) Obslužný kanál

(MM) Spolupráce

(MM) Účastník

(MM) Komunikační uzel

(MM) Housing

(MM) Síť

(MM) Komunikační

cesta

(MM) Technologické

rozhraní

(MM) Zařízení

(MM) Aplikační

rozhraní

(MM) Systémový

software

(MM) Uzel

(MM) Spolupráce

aplikací

(MM) Aplikační

komponenta

(MM) Prvky chování

(MM) Komunikační funkce

(MM) Komunikační služba

(MM) Technologická

funkce

(MM) Technologická

služba

(MM) Aplikační funkce

(MM) Aplikační služba

(MM) Pasivní prvky

(MM) Produkt

(MM) Datový objekt

(MM) Artefakt

(MM) Objekt / subjekt

(MM) Funkce / Agenda

(MM) Proces

(MM) Služba

(MM) Umístění

(MM) Životní

událost

<je využívána>

<realizuje>

<je přiřazen>

<je přiřazen>

<přistupuje k>

<zahrnuje>

<realizuje>

<specializuje>

<je využívána>

<spouští>

<používá>

<přiřazena>

<je přiřazen>

<je využívána>

<přistupuje k>

<obsahuje>

<obsahuje>

<spouští>

<je spojen s>

<realizuje>

<realizuje>

<je přiřazeno>

<je užívána>

<zahrnuje>

<je používan>

<obsahuje>

<využívá>

<spouští>

<je specializací>

<realizuje>

<je přiřazen>

<je spojen s>

<realizuje>

<je používaná>

<přistupuje k>

<je přiřazeno>

<přistupuje>

<zahrnuje>

<je spojena s>

<zahrnuje>

<je využívána>

<je přiřazena>

<je využíván>

<je používaná>

<je spojena s>

<je přiřazen>

<je využíván>

<spouští>

<obsahuje>

<realizuje>

<realizuje>

<přiřazena>

<spouští>

<přistupuje k>

<zahrnuje>

<přistupuje k>

<je spojena s>

<je přiřazen>

<přiřazen k>

<je přiřazen>

<specializuje>

<je využíván>
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Popis Automatizované chování, které může být provedeno pomocí aplikační 
komponenty 

Element (MM) Aplikační komponenta 

Typ ApplicationComponent 

Popis Obalené funkčnosti aplikace zarovnány v implementační struktuře. To 
vystihuje chování, data, vystavuje služby a zpřístupní je prostřednictvím 
rozhraní 

Element (MM) Aplikační rozhraní 

Typ ApplicationInterface 

Popis Bod přístupu, kde jsou aplikační služby dostupné pro uživatele, další 
aplikační komponentu nebo uzel 

Element (MM) Aplikační služba 

Typ ApplicationService 

Popis Explicitně definováno aplikační chování 

Element (MM) Artefakt 

Typ Artifact 

Popis Fyzická část dat, které je používána nebo vytvářena systémovým softwarem 

Element (MM) Datový objekt 

Typ DataObject 

Popis Strukturované data pro automatizované procesy 

Element (MM) Funkce / Agenda 

Typ BusinessFunction 

Popis Byznys funkce je kolekce byznys chování na základě vybraného souboru 
kritérií (typicky požadovaných byznys zdrojů a / nebo kompetencí), úzce 
spjatý s organizací, ale ne nutně výslovně řízen organizací 

Element (MM) Housing 

Typ Node 

Popis Uzel reprezetující housing 

Element (MM) Komunikační funkce 

Typ TechnologyFunction 

Popis Představuje kolekci chování technologií které lze přiřadit uzlu, nebo jinému 
elementu. 

Reprezentuje interní chování nodu – vůči „uživateli“ je pak reprezentováno 
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funkcí. 

Element (MM) Komunikační služba 

Typ TechnologyService 

Popis Externě viditelná jednotka funkcionality poskytovaná jako služba jedním 
nebo více uzly nebo komunikační funkcí, která je přístupná přes dobře 
definované rozhraní a má význam pro okolí. 

Element (MM) Komunikační uzel 

Typ Node 

Popis Komunikační prostředek, který je hostitelem, manipuluje nebo spolupracuje 
s jinými prostředky 

Element (MM) Objekt / subjekt 

Typ BusinessObject 

Popis Byznys objekt představuje koncept/předmět použitý v rámci určité 
obchodní oblasti 

Element (MM) Obslužný kanál 

Typ BusinessInterface 

Popis Bod přístupu, kde je obchodní služba dostupná pro vnější prostředí 

Element (MM) Proces 

Typ BusinessProcess 

Popis Byznys proces představuje posloupnost byznys chování, jenž dosahuje 
specifický výsledek, kterým je definovaná sada produktů nebo byznys služeb 

Element (MM) Produkt 

Typ Product 

Popis Produkt představuje ucelenou kolekci služeb a / nebo pasivních 
strukturálních elementů, doplněnou o kontrakt / sadu dohod, který je 
nabízen jako celek (interním nebo externím) zákazníkům 

Element (MM) Role 

Typ BusinessRole 

Popis Odpovědnost za vykonávání specifického chování, ke kterému lze přiřadit 
účastníka nebo část aktéra hraje roli v určité akci či události 

Element (MM) Síť 

Typ CommunicationNetwork 

Popis Reprezentuje sadu fyzických elementů, jejich služeb a chování která 
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zprostředkovává spojení systémů nebo zařízení pro přenos dat nebo 
datových informací. 

Představuje fyzickou komunikační infrastrukturu, ale zahrnuje i vlastnosti 
jako je šířka pásma a latence. 

Element (MM) Služba 

Typ BusinessService 

Popis Byznys služba představuje jednoznačně definované a vystavené byznys 
chování 

Element (MM) Spolupráce 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Agreguje dvě nebo více vnitřních byznys strukturálních elementů, které 
spolupracují při výkonu kolektivního chování 

Element (MM) Spolupráce aplikací 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Agregace dvou a více spolupracujících aplikačních komponent, které se 
projevují kolektivním aplikačním chováním 

Element (MM) Systémový software 

Typ SystemSoftware 

Popis Představuje software, který poskytuje nebo přispívá k prostředí pro využití 
softwaru nebo dat v něm uložených. 

Element (MM) Technologická funkce 

Typ TechnologyFunction 

Popis Představuje kolekci chování technologií které lze přiřadit uzlu, nebo jinému 
elementu. 

Reprezentuje interní chování nodu – vůči „uživateli“ je pak reprezentováno 
funkcí. 

Element (MM) Technologická služba 

Typ TechnologyService 

Popis Externě viditelná jednotka funkcionality poskytovaná jedním nebo více uzly, 
která je přístupná přes dobře definované rozhraní a má význam pro okolí. 

Element (MM) Technologické rozhraní 

Typ TechnologyInterface 

Popis Reprezentuje přístupový bod, kde služby infrastruktury, nabízené uzlem, 
mohou být využity jiným uzlem nebo komponentou aplikace. 
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V jistém smyslu technologie rozhraní pak určuje, že součástí realizace 
tohoto rozhraní jsou i nějaké parametry, například protokoly, podmínky a 
datové formáty. 

Element (MM) Účastník 

Typ BusinessActor 

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

Element (MM) Umístění 

Typ Location 

Popis Element pro vyjádření geografického umístění jiných prvků modelu 

Element (MM) Uzel 

Typ Node 

Popis Výpočetní prostředek, který je hostitelem, manipuluje nebo spolupracuje s 
jinými prostředky 

Element (MM) Zařízení 

Typ Device 

Popis Reprezentuje hardwarový zdroj, na kterém mohou být skladovány nebo 
dislokovány SW či artefakty pro použití. 

Je specializací uzlu, reprezentuje IT zdroj se schopností vykonávat procesy. 

Element (MM) Životní událost 

Typ BusinessEvent 

Popis Byznys událost je byznys chování prvek, který signalizuje organizační změnu 
stavu. Ta může pocházet a být vyřešena uvnitř nebo vně organizace 

1.1.2.3 Diagram: (MM) Definice Pohledu činnostních funkcí 
Definice Pohledu činnostních funkcí 
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Element (MM) Aplikační služba 

Typ ApplicationService 

Popis Explicitně definováno aplikační chování 

Element (MM) Funkce / Agenda 

Typ BusinessFunction 

Popis Byznys funkce je kolekce byznys chování na základě vybraného souboru 
kritérií (typicky požadovaných byznys zdrojů a / nebo kompetencí), úzce 
spjatý s organizací, ale ne nutně výslovně řízen organizací 

Element (MM) Objekt / subjekt 

Typ BusinessObject 

Popis Byznys objekt představuje koncept/předmět použitý v rámci určité 
obchodní oblasti 

Element (MM) Proces 

Typ BusinessProcess 

Popis Byznys proces představuje posloupnost byznys chování, jenž dosahuje 
specifický výsledek, kterým je definovaná sada produktů nebo byznys služeb 

Element (MM) Role 

Typ BusinessRole 

Popis Odpovědnost za vykonávání specifického chování, ke kterému lze přiřadit 
účastníka nebo část aktéra hraje roli v určité akci či události 

Element (MM) Účastník 

Typ BusinessActor 

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

(MM) Objekt / subjekt
(MM) Funkce / Agenda

(MM) Aplikační služba

(MM) Role (MM) Účastník

(MM) Proces

<realizuje>

<je užívána>

<je přiřazen><využívá>

<spouští>

<je přiřazen> <je přiřazen><přistupuje k>



 
 

14 

 

1.1.2.4 Diagram: (MM) Definice Pohled služeb veřejné správy 
Definice Pohled služeb veřejné správy 

 

Element (MM) Aplikační služba 

Typ ApplicationService 

Popis Explicitně definováno aplikační chování 

Element (MM) Funkce / Agenda 

Typ BusinessFunction 

Popis Byznys funkce je kolekce byznys chování na základě vybraného souboru 
kritérií (typicky požadovaných byznys zdrojů a / nebo kompetencí), úzce 
spjatý s organizací, ale ne nutně výslovně řízen organizací 

Element (MM) Objekt / subjekt 

Typ BusinessObject 

Popis Byznys objekt představuje koncept/předmět použitý v rámci určité 
obchodní oblasti 

Element (MM) Obslužný kanál 

Typ BusinessInterface 

Popis Bod přístupu, kde je obchodní služba dostupná pro vnější prostředí 

Element (MM) Proces 

Typ BusinessProcess 

Popis Byznys proces představuje posloupnost byznys chování, jenž dosahuje 
specifický výsledek, kterým je definovaná sada produktů nebo byznys služeb 

(MM) Objekt / subjekt

(MM) Služba

(MM) Funkce / Agenda

(MM) Proces

(MM) Životní událost
(MM) Aplikační služba

(MM) Role (MM) Účastník

(MM) Umístění

(MM) Obslužný kanál

(MM) Spolupráce

<spouští>

<je přiřazeno><je užívána>
<je přiřazen>

<spouští>

<je spojen s>

<je přiřazen><přistupuje k>

<spouští>

<spouští> <realizuje>
<je využíván>

<přistupuje k>

<zahrnuje>

<je přiřazen>
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Element (MM) Role 

Typ BusinessRole 

Popis Odpovědnost za vykonávání specifického chování, ke kterému lze přiřadit 
účastníka nebo část aktéra hraje roli v určité akci či události 

Element (MM) Služba 

Typ BusinessService 

Popis Byznys služba představuje jednoznačně definované a vystavené byznys 
chování 

Element (MM) Spolupráce 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Agreguje dvě nebo více vnitřních byznys strukturálních elementů, které 
spolupracují při výkonu kolektivního chování 

Element (MM) Účastník 

Typ BusinessActor 

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

Element (MM) Umístění 

Typ Location 

Popis Element pro vyjádření geografického umístění jiných prvků modelu 

Element (MM) Životní událost 

Typ BusinessEvent 

Popis Byznys událost je byznys chování prvek, který signalizuje organizační změnu 
stavu. Ta může pocházet a být vyřešena uvnitř nebo vně organizace 

1.1.2.5 Diagram: (MM) Definice Pohled struktury aplikací 
Definice Pohled struktury aplikací 
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Element (MM) Aplikační funkce 

Typ ApplicationFunction 

Popis Automatizované chování, které může být provedeno pomocí aplikační 
komponenty 

Element (MM) Aplikační komponenta 

Typ ApplicationComponent 

Popis Obalené funkčnosti aplikace zarovnány v implementační struktuře. To 
vystihuje chování, data, vystavuje služby a zpřístupní je prostřednictvím 
rozhraní 

Element (MM) Aplikační služba 

Typ ApplicationService 

Popis Explicitně definováno aplikační chování 

Element (MM) Datový objekt 

Typ DataObject 

Popis Strukturované data pro automatizované procesy 

Element (MM) Spolupráce aplikací 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Agregace dvou a více spolupracujících aplikačních komponent, které se 
projevují kolektivním aplikačním chováním 

(MM) Aplikační funkce(MM) Aplikační

komponenta

(MM) Aplikační služba

(MM) Datový objekt

(MM) Spolupráce

aplikací

<je používaná>

<je přiřazena>
<přistupuje k>

<je specializací>

<přistupuje k>

<přistupuje k>

<realizuje>

<zahrnuje>

<realizuje>
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1.1.2.6 Diagram: (MM) Definice Pohled komunikace aplikací 
Definice Pohled komunikace aplikací 

 

Element (MM) Aplikační komponenta 

Typ ApplicationComponent 

Popis Obalené funkčnosti aplikace zarovnány v implementační struktuře. To 
vystihuje chování, data, vystavuje služby a zpřístupní je prostřednictvím 
rozhraní 

Element (MM) Aplikační rozhraní 

Typ ApplicationInterface 

Popis Bod přístupu, kde jsou aplikační služby dostupné pro uživatele, další 
aplikační komponentu nebo uzel 

Element (MM) Aplikační služba 

Typ ApplicationService 

Popis Explicitně definováno aplikační chování 

Element (MM) Spolupráce aplikací 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Agregace dvou a více spolupracujících aplikačních komponent, které se 
projevují kolektivním aplikačním chováním 

1.1.2.7 Diagram: (MM) Definice Pohled struktury IT technologické 
architektury 

(MM) Aplikační

komponenta

(MM) Aplikační

rozhraní

(MM) Aplikační služba

(MM) Spolupráce

aplikací

<realizuje>

<zahrnuje>

<je přiřazen>

<obsahuje>

<je specializací>

<používá>
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Definice Pohled struktury IT technologické architektury 

 

Element (MM) Artefakt 

Typ Artifact 

Popis Fyzická část dat, které je používána nebo vytvářena systémovým softwarem 

Element (MM) Systémový software 

Typ SystemSoftware 

Popis Představuje software, který poskytuje nebo přispívá k prostředí pro využití 
softwaru nebo dat v něm uložených. 

Element (MM) Technologická funkce 

Typ TechnologyFunction 

Popis Představuje kolekci chování technologií které lze přiřadit uzlu, nebo jinému 
elementu. 

Reprezentuje interní chování nodu – vůči „uživateli“ je pak reprezentováno 
funkcí. 

Element (MM) Technologická služba 

Typ TechnologyService 

Popis Externě viditelná jednotka funkcionality poskytovaná jedním nebo více uzly, 
která je přístupná přes dobře definované rozhraní a má význam pro okolí. 

Element (MM) Technologické rozhraní 

Typ TechnologyInterface 

Popis Reprezentuje přístupový bod, kde služby infrastruktury, nabízené uzlem, 
mohou být využity jiným uzlem nebo komponentou aplikace. 

V jistém smyslu technologie rozhraní pak určuje, že součástí realizace 

(MM) Artefakt (MM) Technologická

funkce

(MM) Technologická

služba

(MM) Technologické

rozhraní

(MM) Uzel

(MM) Systémový

software
(MM) Zařízení

<je přiřazen>

<realizuje> <přiřazen k>

<realizuje>

<specializuje>

<spouští>

<je přiřazen>

<obsahuje>

<zahrnuje>
<obsahuje>

<je přiřazen>

<obsahuje>

<je využíván>
<využívá>

<přistupuje>

<zahrnuje>

<specializuje>
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tohoto rozhraní jsou i nějaké parametry, například protokoly, podmínky a 
datové formáty. 

Element (MM) Uzel 

Typ Node 

Popis Výpočetní prostředek, který je hostitelem, manipuluje nebo spolupracuje s 
jinými prostředky 

Element (MM) Zařízení 

Typ Device 

Popis Reprezentuje hardwarový zdroj, na kterém mohou být skladovány nebo 
dislokovány SW či artefakty pro použití. 

Je specializací uzlu, reprezentuje IT zdroj se schopností vykonávat procesy. 

1.1.2.8 Diagram: (MM) Definice Pohled struktury komunikační 
infrastruktury 
Definice Pohled struktury komunikační infrastruktury 

 

Element (MM) Housing 

Typ Node 

Popis Uzel reprezetující housing 

Element (MM) Komunikační funkce 

(MM) Komunikační funkce

(MM) Síť

(MM) Komunikační služba

(MM) Housing (MM) Komunikační uzel

(MM) Umístění

<přiřazena>

<je spojena s>
<je přiřazeno>

<realizuje><realizuje>

<realizuje>

<je spojena s>

<přiřazena>

<je spojen s>
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Typ TechnologyFunction 

Popis Představuje kolekci chování technologií které lze přiřadit uzlu, nebo jinému 
elementu. 

Reprezentuje interní chování nodu – vůči „uživateli“ je pak reprezentováno 
funkcí. 

Element (MM) Komunikační služba 

Typ TechnologyService 

Popis Externě viditelná jednotka funkcionality poskytovaná jako služba jedním 
nebo více uzly nebo komunikační funkcí, která je přístupná přes dobře 
definované rozhraní a má význam pro okolí. 

Element (MM) Komunikační uzel 

Typ Node 

Popis Komunikační prostředek, který je hostitelem, manipuluje nebo spolupracuje 
s jinými prostředky 

Element (MM) Síť 

Typ CommunicationNetwork 

Popis Reprezentuje sadu fyzických elementů, jejich služeb a chování která 
zprostředkovává spojení systémů nebo zařízení pro přenos dat nebo 
datových informací. 

Představuje fyzickou komunikační infrastrukturu, ale zahrnuje i vlastnosti 
jako je šířka pásma a latence. 

Element (MM) Umístění 

Typ Location 

Popis Element pro vyjádření geografického umístění jiných prvků modelu 

1.1.2.9 Diagram: (MM) Definice Pohled služeb v čtyřvrstvé vizi 
architektury veřejné správy 
Definice Pohled služeb v čtyřvrstvé vizi architektury veřejné správy 
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Element (MM) Aplikační funkce 

Typ ApplicationFunction 

Popis Automatizované chování, které může být provedeno pomocí aplikační 

(MM) Účastník (MM) Role

(MM) Obslužný kanál
(MM) Služba

(MM) Životní událost

(MM) Objekt / subjekt

(MM) Funkce / Agenda

(MM) Proces

(MM) Aplikační služba

(MM) Aplikační funkce
(MM) Datový objekt

(MM) Aplikační

komponenta

(MM) Technologická

služba

(MM) Uzel(MM) Technologická

funkce

(MM) Komunikační

služba

(MM) Komunikační

funkce

(MM) Housing(MM) Komunikační

uzel

(MM) Artefakt

(MM) Umístění

<realizuje>

<přiřazena>

<je spojen s>

<realizuje>

<je užívána>

<je využívána>

<přistupuje k>

<realizuje>

<je využíván>

<realizuje>

<je přiřazen>

<je využívána>

<přistupuje>

<je přiřazen>

<je přiřazen>

<je využívána>

<je spojen s>

<realizuje>

<spouští>

<přiřazena>

<je přiřazeno>

<realizuje>

<přistupuje k>

<je přiřazen>

<realizuje>

<realizuje>

<je používaná>

<je přiřazena>

<spouští>
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komponenty 

Element (MM) Aplikační komponenta 

Typ ApplicationComponent 

Popis Obalené funkčnosti aplikace zarovnány v implementační struktuře. To 
vystihuje chování, data, vystavuje služby a zpřístupní je prostřednictvím 
rozhraní 

Element (MM) Aplikační služba 

Typ ApplicationService 

Popis Explicitně definováno aplikační chování 

Element (MM) Artefakt 

Typ Artifact 

Popis Fyzická část dat, které je používána nebo vytvářena systémovým softwarem 

Element (MM) Datový objekt 

Typ DataObject 

Popis Strukturované data pro automatizované procesy 

Element (MM) Funkce / Agenda 

Typ BusinessFunction 

Popis Byznys funkce je kolekce byznys chování na základě vybraného souboru 
kritérií (typicky požadovaných byznys zdrojů a / nebo kompetencí), úzce 
spjatý s organizací, ale ne nutně výslovně řízen organizací 

Element (MM) Housing 

Typ Node 

Popis Uzel reprezetující housing 

Element (MM) Komunikační funkce 

Typ TechnologyFunction 

Popis Představuje kolekci chování technologií které lze přiřadit uzlu, nebo jinému 
elementu. 

Reprezentuje interní chování nodu – vůči „uživateli“ je pak reprezentováno 
funkcí. 

Element (MM) Komunikační služba 

Typ TechnologyService 

Popis Externě viditelná jednotka funkcionality poskytovaná jako služba jedním 
nebo více uzly nebo komunikační funkcí, která je přístupná přes dobře 
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definované rozhraní a má význam pro okolí. 

Element (MM) Komunikační uzel 

Typ Node 

Popis Komunikační prostředek, který je hostitelem, manipuluje nebo spolupracuje 
s jinými prostředky 

Element (MM) Objekt / subjekt 

Typ BusinessObject 

Popis Byznys objekt představuje koncept/předmět použitý v rámci určité 
obchodní oblasti 

Element (MM) Obslužný kanál 

Typ BusinessInterface 

Popis Bod přístupu, kde je obchodní služba dostupná pro vnější prostředí 

Element (MM) Proces 

Typ BusinessProcess 

Popis Byznys proces představuje posloupnost byznys chování, jenž dosahuje 
specifický výsledek, kterým je definovaná sada produktů nebo byznys služeb 

Element (MM) Role 

Typ BusinessRole 

Popis Odpovědnost za vykonávání specifického chování, ke kterému lze přiřadit 
účastníka nebo část aktéra hraje roli v určité akci či události 

Element (MM) Služba 

Typ BusinessService 

Popis Byznys služba představuje jednoznačně definované a vystavené byznys 
chování 

Element (MM) Technologická funkce 

Typ TechnologyFunction 

Popis Představuje kolekci chování technologií které lze přiřadit uzlu, nebo jinému 
elementu. 

Reprezentuje interní chování nodu – vůči „uživateli“ je pak reprezentováno 
funkcí. 

Element (MM) Technologická služba 

Typ TechnologyService 

Popis Externě viditelná jednotka funkcionality poskytovaná jedním nebo více uzly, 
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která je přístupná přes dobře definované rozhraní a má význam pro okolí. 

Element (MM) Účastník 

Typ BusinessActor 

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

Element (MM) Umístění 

Typ Location 

Popis Element pro vyjádření geografického umístění jiných prvků modelu 

Element (MM) Uzel 

Typ Node 

Popis Výpočetní prostředek, který je hostitelem, manipuluje nebo spolupracuje s 
jinými prostředky 

Element (MM) Životní událost 

Typ BusinessEvent 

Popis Byznys událost je byznys chování prvek, který signalizuje organizační změnu 
stavu. Ta může pocházet a být vyřešena uvnitř nebo vně organizace 

1.2 (CD) Průřezové domény architektury 

1.2.1 (MA) Motivační Architektura 

1.1.2.10 Diagram: (MA) Očekávání osob zainteresovaných na 
elektronickém zdravotnictví 
Diagram zobrazuje čtyři základní zainteresované osoby, jejich cíle, očekávání a jejich vzájemý vliv. 
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1.1.2.11 Diagram: (MA) Strategické a specifické cíle elektronického 
zdravotnictví 
Přehled strategických a specifických cílů rozvoje eH ČR 

 

Element 1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví 

Typ Goal 

Zdravotnický
pracovník

Jednodušší přístup k validní

zdravotnické dokumentaci svých

pacientů

Základní nástroje a služby

elektronického zdravotnictví s garancí

státu

Garance bezplatné identity

zdravotnického pracovníka včetně

vydání příslušného technického

prostředku napříč poskytovateli a

informačními systémy

Možnost bezpečného sdílení

zdravotnické dokumentace splňující

veškeré legislativní požadavky

Pacient

Zpřístupnění zdravotnické

dokumentace elektronicky

Nejvyšší možný standard ochrany

osobních údajů

Vyjadřování souhlasu či nesouhlasu se

službami elektronického zdravotnictví

Udělování mandátu jiným osobám k

přístupu ke službám elektronického

zdravotnictví

Reporty a otevřená data z resortu –

jako sekundární benefit

Poskytovatel
zdravotních služeb

Jasné legislativní normy a standardy

pro vytváření, vedení a sdílení eZD

Definované datové standardy,

standardy pro zabezpečenou a

autorizovanou komunikaci a výměnu

dokumentace

Zprostředkování služeb

eGovernmentu

Autoritativní data o zdravotnických

pracovnících

Reporty a otevřená data z resortu

Autoritativní data o pacientech

Zapojené subjekty
zdravotnictví

Autoritativní data o poskytovatelích

zdravotnických služeb

Přes nové povinnosti související s

elektronizací zachování kompetencí v

systému na stávající úrovni

Bezbariérový přístup k službám EZ dle

zákonem daných oprávnění

Podpora státu a eGOV

Autoritativní údaje

Zdravotnická dokumentace

Práva pacienta

Oblasti očekávání

+

+

Specifické cíle

Strategické cíle

Soustava strategických cílů pro rozvoj elektronického zdravotnictví ČR pro období 2015 - 2020

1. Zvýšení zainteresovanosti
občana na péči o vlastní

zdraví

2. Zvýšení efektivity
zdravotnického systému

3. Zvýšení kvality a
dostupnosti zdravotních

služeb

4. Infrastruktura a správa
elektronického zdravotnictví

1.1. Snadný a rovný přístup k
informacím o poskytovatelích a
dostupnost zdravotních služeb

1.2. Informace o zdravotním stavu a
léčebném plánu

1.3. Informační podpora péče o
vlastní zdraví a zvyšování zdravotní

gramotnosti

2.1. Sdílení dat a komunikace mezi
poskytovateli

2.2. Efektivita systému a
poskytované péče

2.3. Informační a znalostní podpora
zdravotnických pracovníků a

uživatelů elektronického
zdravotnictví

3.1. Telemedicína a mHealth

3.2. Dostupnost péče

3.3. Zvyšování kvality a
bezpečného poskytování

zdravotních služeb

4.1. Rozvoj infrastruktury pro
sdílení a poskytování zdravotních

služeb

4.2. Standardy a interoperabilita

4.3. Správa elektronického
zdravotnictví
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Popis Prvním strategickým cílem je výšení zainteresovanosti občana na péči o 
vlastní zdraví 

Element 2. Zvýšení efektivity zdravotnického systému 

Typ Goal 

Popis Druhým strategickým cílem je zvýšení efektivity zdravotnického systému 

Element 3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb 

Typ Goal 

Popis Třetím strategickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních 
služeb 

Element 4. Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví 

Typ Goal 

Popis Čtvrtým strategickým cílem je vybudování infrastruktury a správy 
elektronického zdravotnictví 

Element Soustava strategických cílů pro rozvoj elektronického 
zdravotnictví ČR pro období 2015 - 2020 

Typ Goal 

Popis Pracovní verze 2 ze dne 28.7.2015. 

Element Strategické cíle 

Typ Grouping 

Popis Soubor strategických cílů eZdravotnictví 

1.1.2.12 Diagram: (MA) Strategie, opatření a aktivity Akčního plánu 
NSEZ 
Hierarchie vazeb strategických a specifických cílů, opatření a aktivit akčního plánu 
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Element 1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví 

Typ Goal 

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

Element 2. Zvýšení efektivity zdravotnického systému 

Typ Goal 

Popis Druhým strategickým cílem je zvýšení efektivity zdravotnického systému 

Element 3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb 

Typ Goal 

Popis Třetím strategickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních 
služeb 

Element 4. Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví 

Typ Goal 

Popis Čtvrtým strategickým cílem je vybudování infrastruktury a správy 
elektronického zdravotnictví 

1.1.2.13 Diagram: (MA) Akční plán strategie 
Detailní pohled na aktivity akčního plánu strategie eH. 
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Element Rada eHealth reprezentující klíčové stakeholdery ve zdravotnictví 

Typ Stakeholder 

Popis Skupina zainteresovaných osob reprezentující klíčové zájmy ve zdravotnictví 

1.3 (HD) Horizontální domény architektury 

1.3.1 (BA) Byznys Architektura 

1.1.2.14 Diagram: (BA) eH Legislativa 
Legislativa v oblasti eH 
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1.3.1.1 (BA) Nové agendy 

1.1.2.14.1 Diagram: A3726 - eRecept 

Diagram popisující legislativní předpisy, aktéry odpovědné za ohlašování a výkon Agendy, tvořené dílčími 
agendovými činnostmi. 

 

Element A3726 - eRecept 

Typ BusinessFunction 

Na úrovni EU se jedná konkrétně o následující právní předpisy:

⦁ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

⦁ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

⦁ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

⦁ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních 

systémů v Unii.

V českém právním řádu se jedná zejména o tyto právní předpisy:

⦁ Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

⦁ Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů.

⦁ Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

⦁ Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

⦁ Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

⦁ Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

⦁ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Některé další dotčené právní předpisy, se kterými je nutné navrhovaný zákon o elektronizaci zdravotnictví dát do souladu:

⦁ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů – explicitně pro rezort 

zdravotnictví, zejména ustanovení týkající se zdravotnické dokumentace či NZIS.

⦁ Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o specifických zdravotních službách).

⦁ Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

⦁ Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

⦁ Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.

⦁ Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

⦁ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

⦁ Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

⦁ Zákon č.296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních 

a buňkách).

⦁ Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

A3726 - eRecept

Státní Ústav pro

Kontrolu Léčiv (SÚKL)

Zák. č. 378/2007 Sb. - Zákon o

léčivech a o změnách některých

souvisejících zákonů (zákon o

léčivech), ve znění pozdějších

předpisů

Zák. č. 167/1998 Sb. - Zákon o

návykových látkách a změně

některých dalších zákonů

CR41034 - SÚKL - datové

úložiště (§13/3n zákona č.

378/2007 Sb.)

CR41035 - SÚKL - registr

léčivých přípravků s

omezením (§13/2m zákona

č. 378/2007 Sb.)

MZ ČR

Hlavní právní předpis
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Popis Agenda elektronických receptů 

Element MZ ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

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 
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 Zák. č. 378/2007 Sb. - Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

Typ Contract 

Popis Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v 
návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie pro výzkum, výrobu, 
přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých 
látek, registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých 
přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací, 
mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření 
jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie, vedení dokumentace o 
činnostech 

1.1.2.14.2 Diagram: A4003 - Národní kontaktní místo elektronického 
zdravotnictví 



 
 

32 

 

Diagram popisující legislativní předpisy, aktéry odpovědné za ohlašování a výkon Agendy, tvořené dílčími 
agendovými činnostmi. 

 

Element A4003 - Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 

Typ BusinessFunction 

Popis Agenda národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 

Element MZ ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Element Zák. č. 111/2009 Sb. - zákon o základních registrech 

Typ Contract 

Popis Zákon vymezující obsah základních registrů, informačního systému 
základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví 
práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem 
a zřizuje Správu základních registrů. 

Element Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

Typ Contract 

Popis Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s 
tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a 
povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních 
služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších 
osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení 
kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s 
poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie 

1.1.2.14.3 Diagram: A4006 - Národní registr zdravotnických pracovníků 

Diagram popisující legislativní předpisy, aktéry odpovědné za ohlašování a výkon Agendy, tvořené dílčími 
agendovými činnostmi. 

A4003 - Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví

CR46512 - Nahlížení do

zdravotnické dokumentace

Zák. č. 111/2009 Sb. -

zákon o základních

registrech

Zákon č. 372/2011 Sb., o

zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování
MZ ČR

Hlavní právní předpis
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Element A4006 - Národní registr zdravotnických pracovníků 

Typ BusinessFunction 

Popis Agenda národního registru zdravotnických pracovníků 

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 MZ ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Element Policie ČR 

Typ BusinessActor 

Popis Subjekt zajišťující bezpečnost a ochranu 

A4006 - Národní registr zdravotnických pracovníků

MZ ČR

Národní zdravotní registryviz též §

72, a prováděcí vyhláška (k zákonu

č. 372/2011 Sb., o zdravotních

službách § 78) č. 373/2016 Sb.o

předávání údajů do Národního

zdravotnického informačního

systému

Zákon č. 372/2011 Sb., o

zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování

Zák. č. 111/2009 Sb. - zákon o

základních registrech

Krajské úřadyPolicie ČR Zdravotní pojišťovnySoudy

CR46865 Předávaní údajů do Národního registru

zdravotnických pracovníků

CR48809 Čtení obsahu NRZP

CR46987 ÚZIS jako správce NZIS

Ministerstvo vnitra

Státní Ústav pro

Kontrolu Léčiv (SÚKL)

Ministerstvo

spravedlnosti

Univerzita Karlova Masarykova

univerzita

Česká stomatologická

komora

Česká lékařská

komora

Komora veterinárních

lékařů České

republiky

Ministerstvo obrany Univerzita Palackého v

Olomouci

Veterinární a

farmaceutická

univerzita Brno

Hlavní právní

předpis
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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 
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 Zák. č. 111/2009 Sb. - zákon o základních registrech 

Typ Contract 

Popis Zákon vymezující obsah základních registrů, informačního systému 
základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví 
práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem 
a zřizuje Správu základních registrů. 

Element Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

Typ Contract 

Popis Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s 
tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a 
povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních 
služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších 
osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení 
kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s 
poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie 

1.3.2 (AA) Aplikační Architektura 
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1.3.3 (DA) Datová Architektura 

1.3.4 (TA) Technologická Architektura 

1.3.5 (IA) Infrastrukturní Architektura 

1.4 (VD) Vertikální domény architektury 

1.4.1 (DRB) Doména rizik a bezpečnosti 

1.1.2.15 Diagram: DRB L0 
Návrh domény Bezpečnosti a rizik odpovídá na otázky: Jaká aktiva ošetřujeme? Jaké události, incidenty 
zvyšují naši zranitelnost? Která rizika byla zhodnocena? Jaké bezpečnostní metriky a principy byly 
definovány? Jaké cíle ochrany byly stanoveny? Jaká byla navržena opatření? Jaké prvky byly navrženy 
pro realizaci zajištění bezpečnosti a eliminaci rizik? … a to vše ve všech doménách architektury.  
Návrh obsahuje řídící pravidla, metriky a opatření pro ošetření rizik spojených s byznys procesy, 
provozem aplikací, technologií a infrastruktury tvořícími aktiva v resortu zdravotnictví. 
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Element Aplikace zajišťující bezpečnost aplikací a dat 

Typ ApplicationComponent 

Popis Aplikace zajišťující bezpečnost aplikací a dat 

Element Zabezpečná spolupráce aplikací 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Zabezpečná spolupráce aplikací 

1.4.2 (DSP) Doména shody s pravidly a standardy 

Motivace pro bezpečnost a rizika

Byznys hrozbyByznys aktiva Byznys prvky zajišťující bezpečnost

Zabezpeční byznys domény

Zabezpečení aplikační a datové domény

Aplikační a datové hrozbyAplikační a datová aktiva Aplikační a datové prvky zajišťující bezpečnost

Identifikované technologické zranitelnostiTechnologická aktiva Technologické prvky zajišťující bezpečnost

Bezpečnost a rizika technolgické domény

Bezpečnost a rizika infrastrukturní domény

Identifikované infrastrukturní zranitelnostiInfrastrukturní aktiva Infrastrukturní prvky ošetřující rizika a zajišťující bezpečnost

Byznys objekt

Aktér interakce

Událost ohrožující

byznys

Byznys služba
Role zajišťující

bezpečnost byznysu

Zabezpečná byznys

spolupráce

Datový objekt Událost ohrožující

aplikaci nebo data

Zabezpečné aplikační

a datové rozhraní

Technologická

služba

Událost ohoržující

technologii

Zabezpečující

technologický

proces

Zabezpečující

technologická

funkce

Infrastrukturní

služba

Technologický objekt

Událost ohrožující

infrastrukturu

Zařízení zajišťující

bezpečnost infra.

Bezpečnostní

infrastrukturní

proces

Bezpečnostní

infrastrukturní

funkce

EA : Doména bezpečnosti a rizik - Agregační úroveň L0 : Metamodel

Výstup: definovaná aktiva,

popsané hrozby,

identifikovaná rizika,

navržená opatření a

realizované prvky

bezpečnosti

Aplikační služba
Aplikace zajišťující

bezpečnost aplikací a dat

Zabezpečná

spolupráce aplikací

Zabezpečné byznys

rozhraní

Incident vedoucí ke

ztrátě byznysu

Služba zajišťující

bezpečnost byznysu

Služba zajišťující

bezpečnost aplikací a

dat

Identifikovaná rizika Cíle ochrany

Řídící metriky dosažení

účinku opatření

Bezpečné principy

Byznys zranitelnost

Zabezpečující

byznys funkce

Zabezpečující

aplikační funkce
Incident vedoucí ke ztrátě

aplikace nebo dat

Aplikační a datová

zranitelnost

Aplikační

interakce

Technologická

interakce

Zabezpečující

byznys proces

Zabezpečující

aplikační proces

Služba zajišťující

bezpečnost technologií

Incident vedoucí ke ztrátě

prvku technologie

Technologická zranitelnost

Infrastrikturní objekt

Infrastrukturní

interakce

Systemový Software

zajišťující bezpečnost

technologií

Systemový Software

zajišťující bezpečnost

infrastruktury

Uzel zajišťující

bezpečnost technologií

Zabezpečné

technologické rozhraní

Zabezpečná

komunikační cesta
Incident vedouí ke ztrátě

prvku infrastruktury

Služba zajišťující

bezpečnost infrastruktury

Infrastrukturní zranitelnost

Být zabezpečen

Aktivity:Návrh opatření, metrik a

principů bzpečnosti

je užívána

spouští

- snižuje

je užívánaspouští

znamená ošetřit

je užívána

spouští
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1.1.2.16 Diagram: DSP L0 
Architektura domény Shody a pravidla odpovídá na otázky: Jaké legislativní předpisy, specifikace a 
standardy závazné pro prvky architektury tvoří relevantní požadavky pro posouzení shody s nastavenými 
pravidly? Jaká dílčí pravidla závazná pro byznys, aplikační, datové, technologické a infrastrukturní prvky 
architektury definují soubor pravidel pro zajištění shody s relevantními požadavky? Jaké rozdíly mezi 
požadavky a pravidly na provádění aktivit, jež vedou k prokázání shody? Které řídící metriky realizují cíle 
shody? Jak jsou definovány principy dlouhodobé shody?  
Návrh obsahuje legislativní předpisy, aplikační, datové, technologické a infrastrukturní standardy, řídící 
pravidla pro jednotlivé vrstvy architektury, definici principů a metrik pro měření míry naplnění cílů shody 
a popis všech potřebných aktivity pro dosažení shody při výkonu procesů, provozu aplikací, technologií a 
infrastruktury v resortu zdravotnictví. 

 

Motivace pro shodu a pravidla

Prvky aplikačních a datových pravidelAplikační a datové standardy

Legislativní předpisy Prvky byznys pravidel

Shoda a pravidla byznys domény

Shoda a pravidla aplikační a datové domény

Shoda a pravidla technologické domény

Shoda a pravidla infrastrukturní domény

Prvky technologických pravidel

Prvky infrastrukturních pravidel

Technologické standardy

Infrastrukturní standardy

ZákonNařízení Vyhláška Směrnice Pokyn,

řád

Vnitřní

pravidla pro

metodiku

Standardy pro

aplikační

rozhraní (API)

Pravidla

aplikačních

procesů

Pravidla

spolupráce

aplikací

Standardy pro

data a vazby

Služby podporující

aplikační pravidla

Pravidla pro

smluvní

ujednání

Pravidla

byznys

spolupráce

Pravidla

byznys

procesů

Pravidla

nakládaní s

daty

Pravidla

technologické

spolupráce

Standardy pro

technologická

rozhraní Služby podporující

technologická pravidla

Pravidla

nakládání s

artefakty

Pravidla

technol.

procesů

Standardy pro

výpočetní uzly

Standardy pro

infrastrukturní

rozhraní

Standardy pro

komunikační

uzly Služby podporující

infrastrukturní pravidla

Služby podporující

byznys pravidla

Pravidla pro

infra zařízení

Standardy

Infrastrukturního

Software

Pravidla

komunikačních

sítí

Pravidla

komunikačních

procesů

EA : Doména shody a pravidel - Agregační úroveň L0 : Metamodel

Výstup: Prokazatelná shoda prvků byznys

domény s platnou legislativou a dále

definované, užívané a pravidelně

dodržované společné standardy a pravidla

pro prvky aplikační, technologické a

infrastrukturní domény architektury

Byznys pravidla

Pravidla

aplikačních

komponent

Aplikační a datová

pravidla

Pravidla pro

technol.

zařízení

Technologická pravidla
Standardy

technologického

Software

Infrastrukturní pravidla

Standardy pro

aplikace

Pravidla infra

spolupráce

Posouzení shody

Relevantní požadavky Soubor pravidel

Být ve shodě

Cíle shody

Řídící metriky pro dosažení

shody
Principy shody

Aktivity: Testování, Dohled, Inspekce,

Auditování, Certifikace a Akreditace

dlouhodobě plní

spouští

utváří

-

znamená

váží

prokazují

naplnění

+
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Element Aktivity: Testování, Dohled, Inspekce, Auditování, Certifikace a 
Akreditace 

Typ BusinessProcess 

Popis Aktivity které řeší zjištěné neshody 

Element Aplikační a datová pravidla 

Typ Constraint 

Popis Pravidla definovaná pro aplikační a datovou doménu 

Element Být ve shodě 

Typ Driver 

Popis Hlavní driver je být ve shodě s legislativními předpisy, aplikačními, 
datovými, technologickými a infrastrukturními standardy 

Element Byznys pravidla 

Typ Constraint 

Popis Pravidla definovaná pro byznys doménu 

Element Cíle shody 

Typ Goal 

Popis Cíle definující stav shody 

Element Infrastrukturní pravidla 

Typ Constraint 

Popis Pravidla definovaná pro infrastrukturní doménu 

Element Nařízení 

Typ Contract 

Popis Legislativní předpis typu nařízení 

Element Pokyn, řád 

Typ Contract 

Popis Legislativní předpis typu pokyn a řád 

Element Posouzení shody 

Typ Assessment 

Popis Posoudit shodu znamená vyhonotit soulad mezi požadavky a nastavenými 
pravidly ve všech doménách 

Element Pravidla aplikačních komponent 
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Typ ApplicationComponent 

Popis Pravidla pro chování aplikačních komponent 

Element Pravidla aplikačních procesů 

Typ ApplicationProcess 

Popis Pravidla pro aplikační procesy 

Element Pravidla byznys procesů 

Typ BusinessProcess 

Popis Pravidla pro byznys procesy 

Element Pravidla byznys spolupráce 

Typ BusinessCollaboration 

Popis Pravidla pro vnitřní i vnější spolupráci 

Element Pravidla infra spolupráce 

Typ TechnologyCollaboration 

Popis Pravidla pro integraci infrastruktury 

Element Pravidla komunikačních procesů 

Typ TechnologyProcess 

Popis Pravidla pro komunikační procesy 

Element Pravidla komunikačních sítí 

Typ CommunicationNetwork 

Popis Pravidla pro komunikační sítě 

Element Pravidla nakládání s artefakty 

Typ Artifact 

Popis Pravidla pro práci s datovými artefakty 

Element Pravidla nakládaní s daty 

Typ DataObject 

Popis Pravidla pro práci s daty 

Element Pravidla pro infra zařízení 

Typ Device 

Popis Pravidla pro infrastrukturní zařízení 
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Element Pravidla pro smluvní ujednání 

Typ Contract 

Popis Pravidla pro smluvní ujednání 

Element Pravidla pro technol. zařízení 

Typ Device 

Popis Pravidla pro technologická zařízení 

Element Pravidla spolupráce aplikací 

Typ ApplicationCollaboration 

Popis Pravidla pro integraci aplikací 

Element Pravidla technol. procesů 

Typ TechnologyProcess 

Popis Pravidla pro technologické komponenty 

Element Pravidla technologické spolupráce 

Typ TechnologyCollaboration 

Popis Pravidla pro integraci technologií 

Element Principy shody 

Typ Principle 

Popis Principy definující hlavní zásady shody 

Element Relevantní požadavky 

Typ Requirement 

Popis Soubor legislativních, aplikačních, datových, technologických a 
infrastrukturních požadavků 

Element Řídící metriky pro dosažení shody 

Typ Requirement 

Popis Metriky prostřednictvím kterých se váží pravidla a utváří cíle a principy 
shody  

Element Služby podporující aplikační pravidla 

Typ ApplicationService 

Popis Služby podporující aplikační pravidla 

Element Služby podporující byznys pravidla 
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Typ BusinessService 

Popis Služby podporující byznys pravidla 

Element Služby podporující infrastrukturní pravidla 

Typ TechnologyService 

Popis Služby podporující infrastrukturní pravidla 

Element Služby podporující technologická pravidla 

Typ TechnologyService 

Popis Služby podporující technologická pravidla 

Element Směrnice 

Typ Contract 

Popis Legislativní předpis typu směrnice 

Element Soubor pravidel 

Typ Constraint 

Popis Definovaná množina byznys, aplikačních, technologických a 
infrastrukturních pravidel, která má daný systém dodržovat 

Element Standardy Infrastrukturního Software 

Typ SystemSoftware 

Popis Standardy závazné pro infrastrukturní software 

Element Standardy pro aplikace 

Typ ApplicationComponent 

Popis Standardy pro aplikační komponenty 

Element Standardy pro aplikační rozhraní (API) 

Typ ApplicationInterface 

Popis Požadavky na standardy v oblasi aplikačních rozhraní 

Element Standardy pro data a vazby 

Typ DataObject 

Popis Standardy pro strukturu a vazby mezi daty 

Element Standardy pro infrastrukturní rozhraní 

Typ TechnologyInterface 

Popis Standardy závazné pro infrastrukturní rozhraní 
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Element Standardy pro komunikační uzly 

Typ Node 

Popis Standardy závazné pro komunikační uzly 

Element Standardy pro technologická rozhraní 

Typ TechnologyInterface 

Popis Standardy závazné pro technologická rozhraní 

Element Standardy pro výpočetní uzly 

Typ Node 

Popis Standardy závazné pro výpočetní uzly 

Element Standardy technologického Software 

Typ SystemSoftware 

Popis Standardy závazné pro technologický software 

Element Technologická pravidla 

Typ Constraint 

Popis Pravidla definovaná pro technologickou doménu 

Element Vnitřní pravidla pro metodiku 

Typ Contract 

Popis Vnitřní pravidla stanovená pro metodiku 

Element Vyhláška 

Typ Contract 

Popis Legislativní předpis typu vyhláška 

Element Výstup: Prokazatelná shoda prvků byznys domény s platnou 
legislativou a dále definované, užívané a pravidelně dodržované společné 
standardy a pravidla pro prvky aplikační, technologické a infrastrukturní 
domény architektury 

Typ Outcome 

Popis Výstupy domény shody s pravidly předkládají prokazatelnou shodu prvků 
byznys domény s platnou legislativou a dávají definované, užívané a 
pravidelně dodržované společné standardy a pravidla pro prvky byznys, 
aplikační, technologické a infrastrukturní domény architektury 

Element Zákon 

Typ Contract 
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Popis Legislativní předpis typu zákon 

1.4.3 (DVK) Doména výkonnosti a kvality 

1.1.2.17 Diagram: DVK L0 

Tento návrhový vzor si klade otázky: Jak řídíme zdroje, činnosti a výkony? Jaká je produktivita našich 
zdrojů? Jaká je účinnost našich výkonů? Jaká je udržitelnost našich výsledků? Které řídící metriky 
výkonnosti máme definovány? Jak je měřena úroveň vyspělosti procesů, aplikací, technologií a 
infrastruktury? Jaké prvky byly navrženy pro zajišťování výkonnosti? … a to vše ve všech doménách 
architektury.  
Návrh obsahuje definice pro řídící metriky výkonnosti, hospodaření se zdroji, soupis potřeb, politik, 
dopadů a využitelných výstupů, změřitelnou úroveň vyspělosti procesů, aplikací, technologií a 
infrastruktury tvořící výkonné služby v resortu zdravotnictví. 
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Element Nástroj pro analýzu hodnot 

Metriky - Byznys KPIByznys prvky zajišťující výkonnost

Výkonnost v byznys doméně

Výkonnost v aplikační doméně

Výkonnost technologické domény

Výkonnost infrastruktury domény

EA : Doména výkonnosti a kvality - Agregační úroveň L0 : Metamodel

Motivace pro výkonnost a její měření

Výkony

Potřeby a důvody

Zdroje a vstupy

Politiky výkonnosti

Činnosti

Výsledky

Dopady

Užití výstupů

Vnější vlivy

Řídící metriky dosažení

výkonnosti byznysu

Plánování cílových

hodnot

Měření hodnotVyhodnocení

indikátorů

Zlepšování

výkonnosti

Definice indikátorů

výkonnosti

Nástroj pro sběr

hodnot
Řídící metriky dosažení

výkonnosti aplikací

Řídící metriky dosažení

výkonnosti technologií

Řídící metriky dosažení

výkonnosti infrastruktury

Uzel pro běh

nástroje

Zařízení pro běh

uzlu

Metriky - Aplikační KPI

Nástroj pro analýzu

hodnot

Aplikační prvky zajišťující výkonnost

Metriky - Technologické KPI

Metriky - Infrastrukturní KPI

Technologické prvky zajišťující výkonnost

Infrastrukturní prvky zajišťující výkonnost

Výstup: Definované řídící metriky

výkonnosti, Hospodaření se zdroji,

Užitečné výstupy, Vysoká úroveň

vyspělosti procesů, aplikací,

technologií a infrastruktury

Hospodárnost

Udržitelnost

(výsledků)

Úroveň

vyspělosti

procesu

Úroveň

vyspělosti

technologie

Produktivita (zdrojů)

Účelnost

Účinnost (výkonů)

Úroveň

vyspělosti

infrastruktury

Užitečnost
Efektivita

Úroveň

vyspělosti

aplikace
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Typ ApplicationComponent 

Popis Nástroj pro analýzu hodnot 

Element Nástroj pro sběr hodnot 

Typ ApplicationComponent 

Popis Nástroj pro sběr hodnot 

1.4.4 (DSS) Doména strategie a směřování 

1.1.2.18 Diagram: DSS L0 
Tento návrhový vzor si klade otázky: Jaké poslání a jakou vizi máme? Jaké strategické a na ně navázané 
specifické cíle jsou určeny? Jaké dílčí byznys, aplikační, technologické a infrastrukturní plány aktivit 
máme popsány? Jaké byznys, aplikační, technologické a infrastrukturní procesy tvoří společně provázané 
aktivity v akčních plánech? Definují akční plány potřebný směr aktivit pro naplnění společné mapy 
schopností? Jaké lidské zdroje a jejich vlastnosti jsou vybrány pro pokrytí jednotlivých schopností? Jsou 
popsány role požadovaných lidských zdrojů a způsob jejich zapojení do procesů řízení a správy, a to na 
všech úrovních architektury? Jak je vyhodnocováno dosahování jednotlivých specifických a strategických 
cílů strategie ve všech doménách architektury?  
Návrh obsahuje jasné poslaní a vizi, stanovené strategické a specifické cíle, nastavené akční plány, 
určené směry aktivit, definované potřebné lidské zdroje a schopnosti, které mají mít pro zajištění 
provozu a rozvoje architektury v resortu zdravotnictví. 
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Element Akční plány 

Typ Outcome 

Popis Soubor akčních plánů 

Element Aplikační Procesy 

Typ ApplicationProcess 

Popis Aplikační procesy realizující svými aktivitami plán naplňující specifické cíle 
aplikační domény 

Element Byznys Procesy 

Typ BusinessProcess 

Popis Byznys procesy realizující svými aktivitami plán naplňující specifické cíle 

Strategie a směřování v doméně infrastruktury

Strategie a směřování v doméně technologií

Strategie a směřování v doméně aplikací a dat

Strategie a směřování v doméně procesů

Směr aktivit

Mapa schopností Potřebné lidské

zdroje

EA : Doména strategie a směřování - Agregační úroveň L0, Metamodel

Výstupy: jasné poslání a vize,

stanovené strategické a

specifické cíle, Nastavené akční

plány, určené směry aktivit,

přiřazení lidské zdroje do mapy

schopností

Motivace pro strategii a směřování

Poslání Vize

Strategické cíle

Specifické cíle byznys

domény

Plán aktivit pro

byznys procesy

Plán aktivit pro

aplikační procesy

Plán aktivit pro

technologie

Plán aktivit pro

infrastrukturu

Akční plány

Specifické cíle aplikační

domény

Specifické cíle

technologické domény

Specifické cíle

infrastrukturní domény

Aplikační Procesy

Byznys Procesy

Technologické

Procesy

Infrastrukturní

Procesy

Role řízení

procesů

Role správy

aplikací a dat

Role správy

infrastruktury

Role správy

technologií

Naplňuje

Nastavují

Jsou

vybrány

Určuje

VytváříDefinují

Definuje
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byznys domény 

Element Infrastrukturní Procesy 

Typ TechnologyProcess 

Popis Infra procesy realizují svými aktivitami plán naplňující specifické cíle 
infrastrukturní domény 

Element Mapa schopností 

Typ Capability 

Popis Schopnosti lidských zdrojů  

Element Plán aktivit pro aplikační procesy 

Typ Representation 

Popis Soubor aktivit pro výkon aplikačních procesů 

Element Plán aktivit pro byznys procesy 

Typ Representation 

Popis Soubor aktivit pro výkon byznys procesů 

Element Plán aktivit pro infrastrukturu 

Typ Representation 

Popis Soubor aktivit pro výkon infrastrukturních procesů 

Element Plán aktivit pro technologie 

Typ Representation 

Popis Soubor aktivit pro výkon technologických procesů 

Element Poslání 

Typ Principle 

Popis Strategické poslání neboli mise 

Element Role řízení procesů 

Typ BusinessRole 

Popis Role řídící byznys procesy využívající lidské zdroje 

Element Role správy aplikací a dat 

Typ BusinessRole 

Popis Role správy aplikací a dat využívající lidské zdroje 

Element Role správy infrastruktury 
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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 Směr aktivit 

Typ CourseOfAction 

Popis Směr aktivit definovaný akčními plány a naplňovaný výkonnými procesy, 
který postupeně schopností 

Element Specifické cíle aplikační domény 

Typ Goal 

Popis Specifické cíle aplikační domény navázané na strategické cíle 

Element Specifické cíle byznys domény 

Typ Goal 

Popis Specifické cíle byznys domény navázané na strategické cíle 

Element Specifické cíle infrastrukturní domény 

Typ Goal 

Popis Specifické cíle infrastrukturní domény navázané na strategické cíle 

Element Specifické cíle technologické domény 

Typ Goal 

Popis Specifické cíle technologické domény navázané na strategické cíle 

Element Strategické cíle 

Typ Goal 

Popis Soubor strategických cílů 

Element Strategie a směřování v doméně aplikací a dat 

Typ Grouping 

Popis Soubor prvků strategie a směřování v doméně aplikací 

Element Strategie a směřování v doméně infrastruktury 

Typ Grouping 

Popis Soubor prvků strategie a směřování v doméně infrastruktury 
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Element Strategie a směřování v doméně procesů 

Typ Grouping 

Popis Soubor prvků strategie a směřování v doméně procesů 

Element Strategie a směřování v doméně technologií 

Typ Grouping 

Popis Soubor prvků strategie a směřování v doméně technologií 

Element Technologické Procesy 

Typ TechnologyProcess 

Popis Technologické procesy realizující svými aktivitami plán naplňující specifické 
cíle technologické domény 

Element Vize 

Typ Principle 

Popis Strategická vize 
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