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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. BPMN 

1.1 Diagram: (BPMN) eID - Autentizace IS PZS 

Diagram zachycuje proces autentizace ošetřujícího lékaře s využitím informačního systému 
poskytovatele zdravotních služeb. 
 
Tento proces je podmínkou pro všechny uživatelské scénáře, při kterých zdravotnický pracovník 
přistupuje ke službám elektronického zdravotnictví prostřednictvím svého IS PZS. 
Postup: 

• Ošetřující lékař zvolí autentizační metodu (jméno/heslo, OTP, čipová karta, ...) pro přístup k IS PZS 

• Ošetřující lékař zadá přístupové údaje 

• IS PZS ověří lékaře 

• IS PZS se autentizuje definovaným prostředkem ke službám IDRR 

• IDRR ověří autentizaci IS PZS v IAM 

• IS PZS poskytne metadata pro ověření přístupových oprávnění (ID lékaře, úroveň záruk) - ID PZS se 
bere z IAM při autentizaci 

• IDRR autorizuje dle metadat IS PZS a ošetřujícího lékaře k přístupu ke službám eZ (ověření probíhá v 
IDRR IAM) 

• IDRR vytváří autorizační token pro přístup ke službám eZ 

• IS PZS a ošetřující lékař je autorizován pro přístup ke službám eZ přes IDRR 

 

Element Autentizace vůči IDRR systémovým certifikátem 

Typ Activity 

Popis Autentizace IS PZS vůči službě IDRR s využitím stanovené autentizační 
metody. Metoda může být například autentizace systémovým certifikátem, 
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který vydala centrální autorita (ÚZIS, MZČR) nebo vydaný akreditovanou 
certifikační autoritou.  

Element Autorizace přístupu ke službám 

Typ Activity 

Popis Funkce IDRR, která zajišťuje autorizaci, tedy ověření oprávnění PZS 
(případně zařízení/pracoviště), lékaře (id lékaře) a úrovně záruk vůči datům 
uloženém v IAM. Ověřuje se přístup k datům a službám.  

 

Systém je navržen tak, aby umožnil řízení požadované minimální úrovni 
záruk při ověření identity lékaře vůči IS PZS. 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element IDRR - IAM 

Typ Lane 

Popis Identity Access Management 

Element IS PZS 

Typ Pool 

Popis Oblast informačního systému poskytovatele zdravotních služeb 

Element Není autorizován k přístupu ke službám eHealth 

Typ EndEvent 

Popis Není autorizován k přístupu ke službám eHealth. 

Element Ošetřující lékař 

Typ Pool 

Popis Oblast, která charakterizuje činnosti ošetřujícího lékaře. 

Element Ošetřující lékař je autorizován pro přístup 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař je autorizován prostřednictvím systému, který používá, ke 
službám elektronického zdravotnictví zprostředkovaným v IS PZS. 

Element Ověření identity uživatele 

Typ Activity 

Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb provede ověření 
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identity uživatele dle podporované metody (jméno/heslo, čipová karta, 
otisk prstu, ...).  

Element Ověření v IAM 

Typ Activity 

Popis Funkce IDRR, která zajišťuje autentizaci PZS s využitím systémového 
certifikátu. Ověřuje se certifikační autorita, platnost certifikátu, CRL a další. 
Ověřuje se vůči datům v IAM. 

Element Ověřování přístupu 

Typ EndEvent 

Popis Konec procesu ověřování přístupu. 

Element Poskytnutí identifikačních údajů 

Typ Activity 

Popis IS PZS poskytne údaje IDRR pro autorizaci volání. 

Element Spojení je autorizováno pro poskytnutí služby 

Typ Activity 

Popis IS PZS dokončil proces autentizace a autorizace vůči IDRR a na základě 
přiděleného autorizačního tokenu může využívat služby elektronického 
zdravotnictví zprostředkované v IDRR. 

Element Start 

Typ StartEvent 

Popis Začátek procesu ověřování přístupu. 

Element Vložení přístupových údajů 

Typ Activity 

Popis Uživatel vloží přístupové údaje do IS PZS (jméno/heslo, čipovou kartu, otisk, 
..). 

Element Výběr autentizační metody 

Typ Activity 

Popis Uživatel vybere autentizační metodu pro přístup k IS PZS (jméno/heslo, 
čipová karta, otisk, OTP, ...). 

Element Výsledek autentizace 

Typ Gateway 

Popis Výsledek autentizace 
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Element Vytvoření autorizačního tokenu 

Typ Activity 

Popis Funkce IDRR, která na základě autentizace, autorizace a minimální úrovně 
záruk vytváří autorizační token pro přístup ke službám a datům 
elektronického zdravotnictví. 

1.2 Diagram: (BPMN) eID - Autentizace vůči NCPeH 

Diagram zachycuje přístup ošetřujícího lékaře ke službám NCPeH 

 
Tento proces je podmínkou pro uživatelský scénář přístupu ke službám NCPeH prostřednictvím svého IS 
PZS. 
 
Pro přístup PZS ke službám EZ, musí být splněny tyto podmínky: 

• Pracoviště poskytovatele je připojené k internetu. 

• PZS používá certifikovaný SW pro přístup k centrálním službám EZ (certifikaci vydává MZČR nebo 
pověřená instituce a prokazuje, že daný systém je způsobilý pro napojení na služby EZ). 

• PZS je registrovaný v ARPZS. 

• PZS a jeho systém je bezpečně propojen s IDRR. 

• PZS byl schválen pro přístup k IDRR a je evidován v IDRR (IAM). 
 
Postup pro zajištění přístupu ke službám NCPeH prostřednictvím informačního systému poskytovatele: 

• Ošetřující lékař v systému, se kterým pracuje (NIS nebo ambulantní systém) zvolí autentizační 
metodu (jméno/heslo, OTP, čipová karta, ...) pro přístup k IS PZS. 

• Ošetřující lékař zadá přístupové údaje dle zvolené autentizační metody. 

• IS PZS ověří přihlašovaného lékaře. 

• IS PZS se autentizuje definovaným prostředkem ke službám IDRR (typicky systémovým 
autentizačním prostředkem). 

• IDRR ověří autentizaci IS PZS vůči IAM (tedy ověří, že autentizační prostředek je platný a že je 
danému poskytovateli povolen přístup ke službám elektronického zdravotnictví) 

• IS PZS poskytne metadata pro ověření přístupových oprávnění (ID lékaře z ARZP, úroveň záruk ve 
smyslu úrovně zabezpečení osoby, která přistupuje k IS PZS). Identifikace PZS se bere z IAM při 
autentizaci. 

• IDRR autorizuje dle metadat IS PZS a ošetřujícího lékaře k přístupu ke službám eZ (ověření probíhá v 
IDRR IAM). 

• IDRR vytváří autorizační token pro přístup ke službám eZ. 

• IS PZS a ošetřující lékař je autorizován pro přístup ke službám eZ přes IDRR. 

• Ošetřující lékař žádá o přístup ke službám NCPeH ve svém systému (IS PZS). 

• IS PZS volá službu IDRR pro přístup k NCPeH. 

• IDRR ověří přístup IS PZS a lékaře ke službám NCPeH. 

• V případě, že je přístup povolen volá IDRR prostřednictvím svého resortního datového rozhraní 
službu NCPeH. 

• NCPeH poskytne službu/data ošetřujícímu lékaři. 
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Element Autentizace vůči IDRR systémovým certifikátem 

Typ Activity 

Popis Autentizace IS PZS vůči službě IDRR s využitím stanovené autentizační 
metody. Metoda může být například autentizace systémovým certifikátem, 
který vydala centrální autorita (ÚZIS, MZČR) nebo vydaný akreditovanou 
certifikační autoritou.  

Element Autorizace přístupu ke službám 

Typ Activity 

Popis Funkce IDRR, která zajišťuje autorizaci, tedy ověření oprávnění PZS 
(případně zařízení/pracoviště), lékaře (id lékaře) a úrovně záruk vůči datům 
uloženém v IAM. Ověřuje se přístup k datům a službám.  

 

Systém je navržen tak, aby umožnil řízení požadované minimální úrovni 
záruk při ověření identity lékaře vůči IS PZS. 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element IDRR - IAM 
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Typ Lane 

Popis Identity Access Management 

Element IS PZS 

Typ Pool 

Popis Oblast informačního systému poskytovatele zdravotních služeb 

Element Konec přístupu ke službám NKMeZ 

Typ EndEvent 

Popis Konec procesu přístup ke službám Národního kontaktního místa pro 
elektronické zdravotnictví (NKMeZ). 

Element Není autorizován k přístupu ke službám eHealth 

Typ EndEvent 

Popis Není autorizován k přístupu ke službám eHealth. 

Element Ošetřující lékař 

Typ Pool 

Popis Oblast, která charakterizuje činnosti ošetřujícího lékaře. 

Element Ošetřující lékař je autorizován pro přístup 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař je autorizován prostřednictvím systému, který používá, ke 
službám elektronického zdravotnictví zprostředkovaným v IS PZS. 

Element Ověření identity uživatele 

Typ Activity 

Popis Informační systém poskytovatele zdravotních služeb provede ověření 
identity uživatele dle podporované metody (jméno/heslo, čipová karta, 
otisk prstu, ...).  

Element Ověření přístupu pro službu NCPeH 

Typ Activity 

Popis IDRR ověří přístup ke službám NCPeH pro daného lékaře a IS PZS. 

Element Ověření v IAM 

Typ Activity 

Popis Funkce IDRR, která zajišťuje autentizaci PZS s využitím systémového 
certifikátu. Ověřuje se certifikační autorita, platnost certifikátu, CRL a další. 
Ověřuje se vůči datům v IAM. 
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Element Poskytnutí identifikačních údajů 

Typ Activity 

Popis IS PZS poskytne údaje IDRR pro autorizaci volání. 

Element Předání dat z NCPeH 

Typ Activity 

Popis Předání dat z NCPeH. 

Element Předání informací o ošetřujícím lékaři do NCPeH 

Typ Activity 

Popis Resortní datové rozhraní volá služby NCPeH. 

Element Přístup ke službám NCPeH 

Typ Activity 

Popis IS PZS volá službu IDRR pro přístup k datům a službám NCPeH. 

Element Přístup ke službám NCPeH 

Typ Activity 

Popis NCPeH poskytne data/služby. 

Element Přístup není povolen 

Typ EndEvent 

Popis Proces končí chybou 

Element Přístup povolen? 

Typ Gateway 

Popis Je přístup povolen? 

Element Spojení je autorizováno pro poskytnutí služby 

Typ Activity 

Popis IS PZS dokončil proces autentizace a autorizace vůči IDRR a na základě 
přiděleného autorizačního tokenu může využívat služby elektronického 
zdravotnictví zprostředkované v IDRR. 

Element Start 

Typ StartEvent 

Popis Začátek procesu ověřování přístupu. 

Element Vložení přístupových údajů 
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Typ Activity 

Popis Uživatel vloží přístupové údaje do IS PZS (jméno/heslo, čipovou kartu, otisk, 
..). 

Element Výběr autentizační metody 

Typ Activity 

Popis Uživatel vybere autentizační metodu pro přístup k IS PZS (jméno/heslo, 
čipová karta, otisk, OTP, ...). 

Element Výsledek autentizace 

Typ Gateway 

Popis Výsledek autentizace 

Element Vytvoření autorizačního tokenu 

Typ Activity 

Popis Funkce IDRR, která na základě autentizace, autorizace a minimální úrovně 
záruk vytváří autorizační token pro přístup ke službám a datům 
elektronického zdravotnictví. 

Element Využtí služeb NCPeH 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař získá data z NCPeH. 

Element Žádost o přístup do NCPeH 

Typ Activity 

Popis Žádost ošetřujícího lékaře pro přístup ke službám a datům NCPeH. 

1.3 Diagram: (BPMN) eID - přístup přes NIA 

Digram zachycuje přístup ošetřujícího lékaře ke službám elektronického zdravotnictví prostřednictvím 
Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). 
 
Národní zdravotnický informační portál obsahuje veřejně dostupné informace. Vedle veřejně 
dostupných informací obsahuje sekci pro pacienty, kterou mohou využívat pouze autentizované a 
autorizované osoby (tedy pacient nebo jeho zmocněný zástupce). Vedle sekce pro pacienty obsahuje 
NZIP zabezpečenou sekci pro zdravotnické pracovníky. V této sekci jsou zpřístupněny služby 
elektronického zdravotnictví. K těmto službám je vyžadována autentizace a autorizace. 
 
Jednotlivé služby NZIP pro zdravotnické pracovníky mají různé požadavky na prokázání totožnosti 
zdravotnického pracovníka. Některé služby vyžadují úroveň záruk, že ke službě opravdu daný 
zdravotnický pracovník, značnou (například zobrazení dat z objednávkového systému), jiné vyžadují 
vysokou. Vysoká úroveň záruk (definována v souladu nařízením eIDAS) definuje podmínky na registraci 
osoby, na autentizační prostředky, na zneplatňování prostředků, bezpečnost systému tak, aby byla 



 

12 

 

zaručena vysoká (nejvyšší) úroveň záruk, že přihlašovaná osoba je opravdu tou osobou, za kterou se 
vydává.  
 
Pro autentizaci zdravotnického pracovníka ke službám NZIP bude možné využít Národní Identitní 
Autoritu (NIA), někdy též eIdentita.cz. NIA umožňuje přihlášení s úrovní záruk "značná", tedy například s 
využitím Jméno/heslo/OTP i s úrovní záruk "vysoká". V tomto případě požadavky na tuto úroveň splňuje 
eOP. 
 
Ministerstvo zdravotnictví nebo jím pověřená instituce stanoví minimální úroveň záruk pro každou 
službu zprostředkovanou na NZIP. NZIP a další služby EZ ověří, že osoba se přihlašuje alespoň s 
požadovanou úrovní záruk. 
 
V případě, že zdravotnický pracovník, bude chtít využívat zabezpečené služby NZIP s využitím přihlášení 
přes NIA, musí: 

• Pro služby, které to budou vyžadovat vlastnit prostředek splňující podmínky vysoké úrovně záruk 
(typicky hardwarový prostředek pro umožnění vícefaktorové autentizace) 

• Musí mít vytvořen profil v NIA. 

• Musí být registrovaný v ARZP (pro ověření, že osoba je zdravotnický pracovník). 

• Musí mít oprávnění pro přístup ke službám elektronického zdravotnictví (nebyla mu zakázána praxe, 
má požadovanou odbornost, případně pověření za poskytovatele zdravotních služeb). 

 
Tento proces je podmínkou pro uživatelský scénář přístupu ke službám elektronického zdravotnictví 
prostřednictvím NZIP s využitím Národní identitní autority (NIA). 
 
Postup: 

• Ošetřující lékař přistupuje do zabezpečené sekce Národního zdravotnického informačního portálu 
(NZIP). 

• NZIP přesměruje uživatele na Národní identitní autoritu, kde má uživatel provést autentizaci. 

• Na NIA uživatel zvolí autentizační metodu (jméno/heslo, OTP, čipová karta, ...) s patřičnou úrovní 
záruk (značná nebo vysoká). 

• Ošetřující lékař zadá přístupové údaje k požadované autentizační metodě. 

• NIA provede autentizaci prostřednictvím zvolené autentizační metody. 

• V případě úspěšné autentizace předává informace o přihlášené fyzické osobě do NZIP. 

• NZIP pomocí služby IDRR provede ztotožnění fyzické osoby vůči datům, které vede (ARZP a IAM). 

• V případě, že je fyzická osoba ztotožněna provede se autorizace (ověření přístupu osoby ke službám 
elektronického zdravotnictví). 

• Uživatel vyvolá službu NZIP a NZIP volá službu IDRR. 

• IDRR autorizuje volání a v případě, že je osoba autorizována poskytuje data a služby elektronického 
zdravotnictví. 
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Element Autentizace zvolenou metodou 

Typ Activity 

Popis NIA prostřednictvím IdP (poskytovatele identity) provede autentizaci 
uživatele. 

Element Autorizace ke službě a datům eZ 

Typ Activity 

Popis IDRR provede ověření přístupu osoby k datům a službám eZ. 

Element Autorizován? 

Typ Gateway 

Popis Je osoba autorizována pro přístup ke službám eZ? 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element Je autorizován? 

Typ Gateway 

Popis Kontrola, zda je uživatel autorizován (je to lékař?, je to ošetřující lékař?, ...). 
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Element Konec procesu 

Typ EndEvent 

Popis Konec procesu přístupu ke službám NZIP. 

Element Není autentizován 

Typ EndEvent 

Popis Není autentizován. 

Element NIA 

Typ Pool 

Popis Oblast funkcí Národní identitní autority 

Element NZIP 

Typ Pool 

Popis Oblast funkcí Národního zdravotnického informačního portálu 

Element Ošetřující lékař 

Typ Pool 

Popis Oblast, která charakterizuje činnosti ošetřujícího lékaře. 

Element Poskytnutí dat z IDRR 

Typ Activity 

Popis IDRR poskytuje data/služby eZ. 

Element Předání identity fyzické osoby 

Typ Activity 

Popis NIA předá identitu fyzické osoby NZIP. 

Element Předání údajů do IDRR 

Typ Activity 

Popis NZIP provede ztotožnění osoby s využitím služby IDRR. 

Element Přesměrování na NIA pro autentizaci 

Typ Activity 

Popis NZIP přesměrovává uživatele na NIA. 

Element Přístup ke službám eH 

Typ StartEvent 
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Popis Začátek procesu přístupu ke službám. 

Element Přístup na NZIP 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař si žádá o přístup na NZIP. 

Element Volání služby eZ 

Typ Activity 

Popis NZIP volá služby eZ v IDRR. 

Element Výběr autentizační metody 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař volí z možných autentizačních metod NIA (může si vybrat 
různé úrovně záruk - LoA). 

Element Výběr autentizační metody (LoA) 

Typ Activity 

Popis NIA umožní výběr autentizační metody (každá má definované LoA). 

Element Výsledek autentizace 

Typ Gateway 

Popis Výsledek autentizace. 

Element Zadání přístupových údajů 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař zadá přístupové údaje dle zvolené autentizační metody. 

Element Zobrazení dat eZ 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař žádá zobrazení dat eZ. 

Element Ztotožnění lékaře a autorizace k NZIP 

Typ Activity 

Popis IDRR provede ztotožnění fyzické osoby vůči IAM. 

1.4 Diagram: (BPMN) SZD - Registry PZS - primární úpravy 

Založení Poskytovatele zdravotních služeb 

 
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách: 
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§ 15 Působnost správních orgánů 

(1) O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje 

a) krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby 
poskytovány, 
b) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o zdravotní služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních zřízených těmito ministerstvy, s výjimkou oprávnění podle § 16 odst. 2, nebo 

c) Ministerstvo vnitra, jde-li o zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených tímto 
ministerstvem nebo ve zdravotnických zařízeních zřízených Úřadem pro zahraniční styky a informace 
nebo Bezpečnostní informační službou, s výjimkou oprávnění podle § 16 odst. 2, 
******************************* 

V Národním i Autoritativním registru budou evidovány všechny relevantní subjekty, tedy i PZS zřizované 
Ministerstvem Obrany, Spravedlnosti a Vnitra. Jediným rozdíl bude v publicitě záznamů (dosud - březen 
2019 - není zcela vyjasněno). 
 
Proces předpokládá, že správnímu úřadu byla doručena písemná žádost fyzické nebo právnické osoby, 
uživatel správního úřadu je řádným způsobem přihlášen k centrálním službám IDRR (komponentě 
NRPZS), v katalogu formulářů IDRR jsou k dispozici příslušné formuláře ve variantách pro fyzickou a 
právnickou osobu, IDRR obsahuje příslušné číselníky v aktuální verzi. 
 
Uživatel do formuláře vyplní údaje ze žádosti: 

• v případě žádosti fyzické osoby služba IDRR ověří údaje v registru ROB (případně CIS) 

• v případě žádosti právnické osoby, kde již žádost obsahuje IČO žadatele, tj. subjekt je již založen v 
ROS, služba IDRR ověří údaje v ROS 

• pokud žádost právnické osoby IČO neobsahuje, předchází procesu založení PZS proces založení 
subjektu do ROS, tuto větev zde v procesu bude třeba ještě doladit (??? přichází v praxi v úvahu ???) 

 
Uživatel vyplněnou žádost ukládá do NRPZS, žádost je formálně kontrolována. Pokud jsou vypořádány 
formální nedostatky žádosti, je službou NRPZS vygenerován záznam pro aktualizaci autoritativního 
registru ARPZS a záznam je uložen. 
 
Po založení nového PZS obdrží uživatel správního úřadu notifikaci o založení nového PZS do ARPZS. V 
případě chybné žádosti v průběhu procesu dostává uživatel informace o chybových stavech tak, aby 
mohl žádost opravit/doplnit a nový PZS mohl být úspěšně založen. 
************************************** 

V diagramu je modelována i aktualizace obou registrů, ke které dochází v případě změn v základních 
registrech, ke kterým z různých příčin dochází. Změny je potom třeba propagovat do rezortních 
autoritativních registrů a odtud synchronizovat AIS - úložiště NRPZS. 
Synchronizace dat "ISZR - rezortní datové zdroje" je řízena časovým parametrem, v obou registrech 
(ARPZS i NRPZS) se příslušné údaje aktualizují bez následné notifikace primárním editorům i bez 
notifikace oprávněným uživatelům PZS. 
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Element Aktualizace ARPZS, přidělení rezortního UID 

Typ Activity 

Popis Založení nového záznamu nebo aktualizace existujícího záznamu ARPZS. 
Pokud je zakládán nový záznam, je přiděleno rezortní UID. Součástí 
záznamu je i AIFO přidělené ORGem. 

Element ARPZS 

Typ DataStore 

Popis ARPZS bude budován jako derivát (odvozenina) NRPZS, který obsahuje 
potřebná data, ale nemá autoritativní podobu a neposkytuje příslušné 
webové služby. 

Autoritativní údaje budou zpřístupněny oprávněným institucím, které je 
budou používat pro autorizaci a řízení rolí v rámci svých systémů a služeb 
elektronického zdravotnictví. 

Cílem vzniku registru je vybudovat autoritativní datovou základnu informací 
o poskytovatelích zdravotních služeb, místech, oborech, formách a druzích 
zdravotní péče, kterou poskytují, a navázat ji do struktur a služeb systému 
elektronizace zdravotnictví. 

Autoritativní údaje budou zpřístupněny oprávněným institucím, které je 
budou používat pro autorizaci a řízení rolí v rámci svých systémů a služeb 
elektronického zdravotnictví. 
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Element Doplnění dalších údajů a uložení Žádosti 

Typ Activity 

Popis Ze žádosti jsou do vstupního formuláře pro založení záznamu do NRPZS 
vyplněny další údaje zdravotnického charakteru. Seznam dalších údajů se liší 
u žádosti pro (podnikající) fyzickou a právnickou osobu. 

Element Historie kontaktů s ISZR 

Typ DataObject 

Popis Evidence metadat aktualizací registrů eHealth referenčními daty základních 
registrů 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element Nabídka formulářů NRPZS 

Typ Activity 

Popis Nabídka formulářů z Katalogu formulářů, kde lze zobrazovat relevantní 
formuláře pomocí tematických filtrů spolu s filtry oprávněného přístupu. 

Element NRPZS 

Typ DataStore 

Popis Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, v platném znění 

Element Ověření dotazu a generování dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Služba ISZR vrací seznam záznamů, které vyhovují vstupním parametrům 
(rosCtiPodleUdaju). 

Element Ověření stavu Žádosti o udělení oprávnění PZS 

Typ Activity 

Popis Uživatel si ověřuje stav vypořádání Žádosti v centrálních registrech PZS. 

Element Příjem (vyzvednutí) dávky změnových dat 

Typ Activity 

Popis IDRR přijímá dávku aktualizačních záznamů z ISZR a do tabulky/souboru 
zaznamenává (aktualizuje) datum/čas posledního vyžádání aktualizačních 
dat. 
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Element Sestavení údajů pro založení ROS 

Typ Activity 

Popis Z formuláře žádosti o založení PZS je sestaven záznam, který bude vstupem 
pro volání služby pro založení právnické osoby do ROS. 

Element Synchronizace dat obou registrů PZS 

Typ Activity 

Popis Synchronizace národního registru PZS s daty Autoritativního registru PZS 

Element Vložení nového PZS do NRPZS 

Typ Activity 

Popis Formální i logické kontroly Žádosti o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb a založení záznamu do NRPZS. 

Element Volání služby ISZR pro založení ROS 

Typ Activity 

Popis Volání služeb ISZR - založení právnické osoby (rosPridelIco) 

Element Výběr formuláře Založení PZS a vyplnění údajů 

Typ Activity 

Popis Uživatel (pracovník správního orgánu) vybere příslušný formulář pro 
založení PZS. Lze využít Národní zdravotnický portál, případně bude možné 
využít IS dotčených správních orgánů, analýza možnosti využití IS však 
nebyla dosud provedena. 

Uživatel bude vybírat z nabídky formulářů, kterou zprostředkuje Katalog 
formulářů udržovaný v rámci IDRR. 

Element Vyhledání údajů ISZR 

Typ Activity 

Popis Vyhledání údajů základních registrů voláním služeb ISZR (rosCtiIco - služba 
skládá údaje z ROS, RUIAN i ROB - statutární osoby) 

Element Vyplnění IČO a žádost o údaje z ISZR 

Typ Activity 

Popis Pokud žadatel má již IČO přiděleno, tj. je evidován v ROS, uživatel vyplní 
nevyplňuje všechny identifikační údaje, vypíše ze Žádosti pouze IČO, 
příslušné údaje budou doplněny z ROS. 

Službou ISZR jsou potom doplněny všechny potřebné identifikační údaje, 
které jsou potřebné pro povolení činnosti PZS. 

Element Vyplnění údajů Žádosti o založení PZS 
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Typ Activity 

Popis Pokud žadatel o povolení k poskytování zdravotních služeb dosud nemá 
přiděleno IČO a tedy není zaregistrován v ROS, vyplní uživatel formulář pro 
založení PZS včetně údajů potřebných pro záznam v ROS. 

Element Vytvoření protokolu o záznamu v NR/AR PZS 

Typ Activity 

Popis Pro uživatele je připravena zpráva o založení nebo aktualizaci PZS a je 
odeslána k zobrazení v aplikaci, kterou uživatel použil pro 
záznam/aktualizaci PZS. 

Element Vytvoření záznamu pro synchronizaci ARPZS 

Typ Activity 

Popis Po založení nového záznamu (nebo aktualizaci již existujícího PZS) je z 
NRPZS vygenerován soubor autoritativních údajů, které naplní či aktualizují 
záznam v Autoritativním registru PZS 

Element Vyžádání změn ZR 

Typ Activity 

Popis Pravidelné aktualizace dat ze základních registrů, systém IDRR na základě 
parametrů volá služby ISZR, které vrací data aktualizovaná od okamžiku 
předchozího spuštění služby. 

Element Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

Typ DataObject 

Popis Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování. 

Strukturou dat se liší žádost pro fyzické osoby podnikající a osoby právnické. 

1.5 Diagram: (BPMN) SZD - Registry ZP - primární úpravy 

Založení zdravotnického profesionála 

Neveřejný registr obsahuje údaje o veškerých zdravotnických pracovnících, kteří poskytují zdravotní 
služby. 
Národní registr zdravotnických pracovníků je legislativně ukotven v zákoně č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách, § 76 a § 77.  
Výčet povolání, které jsou zdravotnickými pracovníky vykonávány, je uveden v zákonech:  
č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a v prováděcích předpisech tohoto 
zákona.  
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a v prováděcích předpisech 
tohoto zákona. 
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Primárním editorem záznamů do NRZP jsou subjekty definované v §77 výše uvedeného zákona - 
vzdělávací instituce (školy) a Ministerstvo zdravotnictví (pro cizince, kteří žádají o uznání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání). 
 
Záznamy bude možné vkládat 

• využitím elektronického formuláře NRZP, pro vkládání jednotlivých záznamů oprávněným 
uživatelem 

• pomocí webové služby NRZP 

• dávkově nahráním souboru záznamů do NRZP prostřednictvím funkcionality Centrálního úložiště 
dávek (CÚD) 

 
Ve všech variantách příjmu záznamu NRZP nejprve jednotlivě kontroluje formální správnost přijatého 
záznamu, pokud jsou přijatá data chybná, je vystaven chybový protokol a zadavateli dat je odeslána 
notifikace k opravě. 
Formálně správné záznamy jsou ztotožněny vůči ROB, RUIAN, CIS, příslušná data jsou převzata z těchto 
referenčních zdrojů. 
Prověřenými záznamy je aktualizován Národní registr zdravotnických pracovníků, jsou doplněny vazební 
údaje z registru poskytovatelů zdravotních služeb. 
Z nových záznamů v NRZP je generována dávka záznamů pro ARZP, tento autoritativní zdroj je 
bezprostředně aktualizován, záznamům je doplněno rezortní UID, které bude využíváno všemi systémy, 
které se budou na ARZP odkazovat. 
Po aktualizaci ARZP je vytvořena notifikační zpráva, která je odeslána příslušným editorům nových 
záznamů (uživatelé či jejich IS) 
*************************************** 

Dalším procesem popsaným v tomto diagramu je standardní aktualizace rezortního datového zdroje 
změnovými údaji z relevantních základních registrů. Vstupem ze strany NRZP (editor registru ARZP) je 
požadavek s určením data a času, od kdy jsou změny v ZR požadovány. ISZR vygeneruje dávku 
změnových záznamů, ARZP záznamy přijme a aktualizuje údaje ARZP a následně v NRZP. Po úspěšné 
aktualizaci je v AIS NRZP uložena časová značka právě proběhlé aktualizace, která bude použita při 
příštím volání služby. 
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Element Aktualizace ARZP, přidělení rezortního UID 

Typ Activity 

Popis Založení nového záznamu nebo aktualizace existujícího záznamu ARZP. 
Pokud je zakládán nový záznam, je přiděleno rezortní UID. Součástí 
záznamu je i AIFO přidělené ORGem. 

Element Aktualizace NRZP 

Typ Activity 

Popis Vložení nového ZP do registru NRZP, případně aktualizace údajů již 
existujícího záznamu (od sekundárních editorů nebo aktualizační záznam od 
primárního editora. 

Element APV EZP 

Typ DataStore 

Popis Aplikace pro Evidenci zdravotnických pracovníků, uživatelem jsou odbory 
Ministerstva zdravotnictví 

Element ARZP 

Typ DataStore 

Popis ARZP je autoritativním zdrojem dat o zdravotnických pracovnících v ČR. 
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• Primárním editorem ARZP bude agendový NRZP. 

• Správcem ARZP bude ÚZIS ČR jako zákonem daný správce NZIS. 

• Výčet subjektů a rolí s právem čtení položek registru – čtení shodně s 
NRZP pro referenční položky v něm obsažené, navíc budou 
zpřístupněna data pro využití v Registru práv a mandátů 

• Lhůty pro výmaz autoritativních dat z registru – návrh 15 let od úmrtí, 
bude třeba ještě doladit 

• Datová rozhraní a metodiky vyvěšuje věcný správce na svých stránkách 

 

ARZP obsahuje 

• anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

• anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO) 

 

Údaje zapisuje automatizovanými procesy věcný správce autoritních 
registrů (IDRR). 

Element Formální chyby 

Typ DataObject 

Popis Evidence chybných záznamů z formálních kontrol dávek záznamů o 
vzdělávání zdravotnických pracovníků, které jsou vstupem pro Autoritativní 
registr zdravotnických pracovníků 

Element Historie kontaktů s ISZR 

Typ DataObject 

Popis Evidence metadat aktualizací registrů eHealth referenčními daty základních 
registrů 

Element identifikace a formální kontroly dávek 

Typ Activity 

Popis Příjem dávek záznamů od editorů registru ZP, doplnění záznamů o 
identifikaci editora, formální kontroly záznamů a vystavení chybového 
protokolu. 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 



 

24 

 

Element Neztotožněné záznamy 

Typ DataObject 

Popis Seznam záznamů o zdravotnických pracovnících, které neprošly procedurou 
ztotožnění s ROB/CIS. Tyto záznamy nejsou vstupem do příslušného 
autoritativního registru, zadavatel (editor) je musí opravit. 

Element NRPZS 

Typ DataStore 

Popis Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, v platném znění 

Element NRZP 

Typ DataStore 

Popis Národní registr zdravotnických pracovníků dle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách, v platném znění 

Element Ověření dotazu a generování dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Služba ISZR vrací seznam záznamů, které vyhovují vstupním parametrům 
(rosCtiPodleUdaju). 

Element Příjem (vyzvednutí) dávky změnových dat 

Typ Activity 

Popis IDRR přijímá dávku aktualizačních záznamů z ISZR a do tabulky/souboru 
zaznamenává (aktualizuje) datum/čas posledního vyžádání aktualizačních 
dat. 

Element Příjem informace o chybách dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Sekundární editor přijímá notifikaci o chybných záznamech nalezených v 
dávce záznamů, které mají aktualizovat Národní/Autoritativní registr 
zdravotnických pracovníků. Záznamy by měl opravit a poslat znovu 
samostatnou dávkou nebo spolu s novými záznamy - dosud nebylo 
analyzováno a nebylo projednáno se správcem registrů. 

Element Příjem informace o chybách dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Primární editor přijímá notifikaci o chybných záznamech nalezených v dávce 
záznamů, které mají aktualizovat Národní/Autoritativní registr 
zdravotnických pracovníků. Záznamy by měl opravit a poslat znovu 
samostatnou dávkou nebo spolu s novými záznamy - dosud nebylo 
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analyzováno a nebylo projednáno se správcem registrů. 

Element Příjem informace o chybách dávky záznamů uznávání zahraničních osob pro 
výkon povolání 

Typ Activity 

Popis Příslušné odbory MZČR přijímají notifikaci o chybných záznamech 
nalezených v dávce záznamů, které mají aktualizovat Národní/Autoritativní 
registr zdravotnických pracovníků. Záznamy by měl opravit a poslat znovu 
samostatnou dávkou nebo spolu s novými záznamy - dosud nebylo 
analyzováno a nebylo projednáno se správcem registrů. 

Element Příjem informace o zpracování dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Uživatel v roli editora NR/ARZP přijímá notifikaci o úspěšně zpracovaných 
záznamech dávky (nebo jednotlivém záznamu), které aktualizovaly 
Národní/Autoritativní registr zdravotnických pracovníků. 

Element Příjem informace o zpracování dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Sekundární editor přijímá notifikaci o úspěšně zpracovaných záznamech 
dávky, které aktualizovaly Národní/Autoritativní registr zdravotnických 
pracovníků. 

Element Příjem informace o zpracování dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Primární editor přijímá notifikaci o úspěšně zpracovaných záznamech dávky, 
které aktualizovaly Národní/Autoritativní registr zdravotnických pracovníků. 

Element Příjem nových a/nebo opravných záznamů 

Typ Activity 

Popis Přijetí dávky záznamů od editorů registrů ZP ke kontrole záznamů a dalšímu 
zpracování v případě bezchybných záznamů 

Element Sestavení chybového protokolu dávky záznamů NRZP a notifikace zdrojovým 
IS 

Typ Activity 

Popis Rozdělení chybového protokolu dle editorů, doplnění o identifikační a 
komunikační údaje a rozeslání jednotlivým editorům. 

Element Sestavení dávky záznamů - aktualizace existujících ZP 

Typ Activity 
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Popis Akreditované vzdělávací zařízení sestavuje dávku záznamů o absolventech 
kurzů a dalších forem vzdělávání relevantních pro aktualizaci Národního a 
Autoritativního registru zdravotnických pracovníků. Vedle legislativy 
(zákony č. 372/2011 Sb., 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.) se přitom řídí i pokyny 
správce NRZP, které jsou dostupné na webu www.uzis.cz. 

Element Sestavení dávky záznamů - nové záznamy ZP a/nebo aktualizace 

Typ Activity 

Popis Odborná škola (primární editor) sestavuje dávku nových záznamů o 
absolventech oborů relevantních pro doplnění Národního a Autoritativního 
registru zdravotnických pracovníků. Vedle legislativy (zákony č. 372/2011 
Sb., 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.) se přitom řídí i pokyny správce NRZP, které 
jsou dostupné na webu www.uzis.cz. 

Element Sestavení dávky záznamů uznávání zahraničních osob pro výkon povolání 

Typ Activity 

Popis Ministerstvo zdravotnictví (odbory VLP, ONP) sestavuje dávku nových 
záznamů (s využitím aplikace EZP o uznání způsobilosti) relevantních pro 
doplnění Národního a Autoritativního registru zdravotnických pracovníků. 
Vedle legislativy (zákony č. 372/2011 Sb., 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.) se 
přitom řídí i pokyny správce NRZP, které jsou dostupné na webu 
www.uzis.cz. 

Element Synchronizace obou registrů ZP 

Typ Activity 

Popis Synchronizace dat Národního a Autoritativního registru ZP při změně 
referenčních dat, kterými je primárně aktualizován Autoritativní registr ZP, v 
souladu s principy eGovernmentu. 

Element Vytvoření dávky záznamů pro synchronizaci ARZP 

Typ Activity 

Popis Po založení nového záznamu (nebo aktualizaci již existujícího PZS) je z NRZP 
vygenerován soubor autoritativních údajů, které naplní či aktualizují záznam 
v Autoritativním registru ZP. 

Element Vytvoření protokolu o aktualizaci ARZP 

Typ Activity 

Popis O aktualizaci autoritativního registru je vytvořen protokol, který je k 
dispozici příslušnému uživateli. 

Element Vyžádání změn ZR 

Typ Activity 
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Popis Pravidelné aktualizace dat ze základních registrů, systém IDRR na základě 
parametrů volá služby ISZR, které vrací data aktualizovaná od okamžiku 
předchozího spuštění služby. 

Element Ztotožnění osoby vůči ISZR/CIS 

Typ Activity 

Popis Ztotožnění jednotlivých osob voláním služeb ISZR, případně doplnění či 
aktualizace údajů k osobám. 

Neztotožněné záznamy jsou založeny k chybovému protokolu 
generovanému při formálních kontrolách. 

1.6 Diagram: (BPMN) SZD - Registry ZP - sekundární úpravy 

Zadávání aktualizačních údajů ARZP prostřednictvím služby NZIP pro oprávněné uživatele z řad 
sekundárních editorů (vzdělávací instituce, poskytovatelé ZS v rozsahu svých zaměstnanců, zdravotničtí 
pracovníci v rozsahu vlastní osobou spravovaných údajů, zdravotní pojišťovny, správní orgány apod. 
Jednotlivé role a jejich oprávnění k funkcím a rozsahu záznamů jsou předmětem správy uživatelů IDRR v 
souladu s legislativou a dalšími předpisy. 
 
Přístup oprávněného uživatele k funkcím NZIP je ověřen prostřednictvím NIA, uživatel si v rámci 
oprávnění vybírá z nabízených záznamů NRZP, zaznamená změnové údaje či nové údaje doplní. Formulář 
využívá u všech relevantních údajů výběr z číselníků, aby byla data dobře analyzovatelná a statisticky 
vytěžitelná. 
 
Aktualizované údaje jsou uloženy do editačního AIS NRZP, stejnými daty je bezodkladně aktualizován 
ARZP. Každá transakce je logována, po uložení záznamu je uživateli zobrazena zpráva o výsledku 
transakce. 
 
Záznamy v ARZP budou ahistorické, eviduje se pouze aktuálně platný stav. Historie záznamů včetně 
evidence intervalu platnosti zůstává pouze v editačním AIS NRZP. 

 

Element Aktualizace ARZP, přidělení rezortního UID 
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Typ Activity 

Popis Založení nového záznamu nebo aktualizace existujícího záznamu ARZP. 
Pokud je zakládán nový záznam, je přiděleno rezortní UID. Součástí 
záznamu je i AIFO přidělené ORGem. 

Element Aktualizace NRZP 

Typ Activity 

Popis Vložení nového ZP do registru NRZP, případně aktualizace údajů již 
existujícího záznamu (od sekundárních editorů nebo aktualizační záznam od 
primárního editora. 

Element ARZP 

Typ DataStore 

Popis ARZP je autoritativním zdrojem dat o zdravotnických pracovnících v ČR. 

 

• Primárním editorem ARZP bude agendový NRZP. 

• Správcem ARZP bude ÚZIS ČR jako zákonem daný správce NZIS. 

• Výčet subjektů a rolí s právem čtení položek registru – čtení shodně s 
NRZP pro referenční položky v něm obsažené, navíc budou 
zpřístupněna data pro využití v Registru práv a mandátů 

• Lhůty pro výmaz autoritativních dat z registru – návrh 15 let od úmrtí, 
bude třeba ještě doladit 

• Datová rozhraní a metodiky vyvěšuje věcný správce na svých stránkách 

 

ARZP obsahuje 

• anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

• anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO) 

 

Údaje zapisuje automatizovanými procesy věcný správce autoritních 
registrů (IDRR). 

Element eID přístup přes NIA 

Typ Activity 

Popis Podproces autentizace uživatele prostřednictvím Národní identitní autority 
při přístupu uživatelem ke službám IDRR prostřednictvím Národního 
zdravotnického informačního portálu. 

Element IDRR 
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Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element Nabídka záznamů NRZP 

Typ Activity 

Popis Agendový IS NRZP zobrazí přehled záznamů s filtrem odpovídajícím 
omezením uživatele 

Element NRZP 

Typ DataStore 

Popis Národní registr zdravotnických pracovníků dle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách, v platném znění 

Element Příjem informace o zpracování dávky záznamů 

Typ Activity 

Popis Uživatel v roli editora NR/ARZP přijímá notifikaci o úspěšně zpracovaných 
záznamech dávky (nebo jednotlivém záznamu), které aktualizovaly 
Národní/Autoritativní registr zdravotnických pracovníků. 

Element Přístup na NZIP 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař si žádá o přístup na NZIP. 

Element Výběr ZP, u kterého dochází ke změně 

Typ Activity 

Popis Z nabídky evidovaných zdravotnických pracovníků vybírá uživatel záznam 
pracovníka, který chce aktualizovat či doplnit. 

Element Vytvoření dávky záznamů pro synchronizaci ARZP 

Typ Activity 

Popis Po založení nového záznamu (nebo aktualizaci již existujícího PZS) je z NRZP 
vygenerován soubor autoritativních údajů, které naplní či aktualizují záznam 
v Autoritativním registru ZP. 

Element Vytvoření protokolu o aktualizaci ARZP 

Typ Activity 

Popis O aktualizaci autoritativního registru je vytvořen protokol, který je k 
dispozici příslušnému uživateli. 

Element Záznam změny údajů o ZP 
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Typ Activity 

Popis Uživatel zaznamená či doplní údaje týkající se vybraného zdravotnického 
pracovníka. Opravovat/doplňovat vlastní údaje může mj. i samotný 
pracovník. 

1.7 Diagram: (BPMN) SZD - Nahlížení sdílené eZD lékařem (via ISPZS) 
Proces popisuje nahlížení dokumentace pacientů lékařem prostřednictvím informačního systému PZS, ke 
kterému je uživatel (typicky ošetřující lékař) přihlášen. 
 
Lékař využívá možnosti nahlížet (případně kopírovat si do svého IS) data sdílené ZD pacienta v případě, 
že pro svou diagnostickou/terapeutickou rozvahu nevystačí s údaji svého IS - širší informace o 
zdravotním stavu pacienta a údajích z absolvovaných ošetření/vyšetření mohou být pro rozhodování 
lékaře důležité. Dalším důvodem pro nahlížení do sdílených eZD je možná eliminace duplicitního 
poskytnutí zdravotní služby - vedle snížených nároků na spolupráci pacienta si lze představit i finanční 
úspory systému zdravotní péče. 
Využití sdílených dat v konkrétních případech bude pouze na rozhodnutí lékaře, systém nebude přístup 
ke sdíleným informacím vyžadovat. 
 
Specifickým případem je nahlížení emergentního záznamu pacienta. Služba bude využívána při řešení 
akutních ošetření/vyšetření, kdy lékař potřebuje znát základní aktuální údaje o anamnéze pacienta, 
které mu jeho systém nemusí zaručit (především z důvodů specializace poskytování zdravotních služeb). 
 
Prohlížet bude možné data pouze těch pacientů, kteří jsou v daném IS evidováni v Kartotéce pacientů 
(MPI), a ke kterým pacientům má lékař v rámci daného IS přístup. 
 
Lékař vybere z Kartotéky záznam příslušného pacienta a volá služby IndexuZD poskytované platformou 
IDRR. Po zavolání IDRR proběhne ověření certifikátu žádajícího IS i ztotožnění uživatele proti ARZP. 
Pokud se ověření obou entit nezdaří, je uživatel informován o nezdaru, a nadále pracuje pouze s 
informaci ve vlastním IS. 
Při úspěšném ověření IS i uživatele si uživatel vybírá funkci Indexu (poskytnutí metadat o záznamech eZD 
a/nebo poskytnutí věcného obsahu EMZ pacienta. 
IS PZS volá službu komponenty ARP k ověření pacienta v centrálním ARP, pokud není pacient v ARP 
nalezen, je opět uživatel informován a nadále pracuje pouze s údaji vlastního IS. 
Při úspěšném ztotožnění pacienta v ARP nabídne komponenta IndexZD metadata k seznamu záznamů o 
elektronické dokumentaci, která je vedena u jednotlivých PZS - záznamy jsou publikovány v souladu s 
Registrem souhlasů a mandátů pacienta. 
 
V tomto okamžiku může uživatel nahlížení do IndexuZD ukončit, má k dispozici údaje o místech, kde 
všude se eZD pacienta vyskytuje. 
 
Pokud uživatel vyžaduje nahlédnout i do obsahu dokumentace, která je uložená u Provozovatelů OZZ 
(jde o kopie či výběry z primární dokumentace, která je vždy uložena v IS poskytovatele, kde byla 
zdravotní služba poskytnuta), vybere si v IndexemZD nabízených metadatech a službou IndexuZD požádá 
o nahlédnutí obsahu. 
V IndexuZD je k dispozici informace o Provozovateli OZZ, který na základě smlouvy poskytuje služby 
datového úložiště pro eZD pacienta. Služba IndexuZD tuto dokumentaci vyhledá a uživateli předloží k 
nahlédnutí v souladu s pravidly pro nahlížení eZD pro zdravotnické pracovníky (dle rolí). 
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Bude-li legislativou a nastavením parametrů Provozovatele OZZ umožněno, bude vedle nahlížení zvolené 
dokumentace k dispozici i pořízení kopie - stažení informace do vlastního IS pro potřeby uzavření klinické 
události či episody péče poskytnuté pacientovi. 
 
Dokumentace uložená u Provozovatelů OZZ bude opatřena všemi potřebnými bezpečnostními prvky pro 
zachování její nezpochybnitelnosti. 

 

Element Autentizace IS PZS a lékaře 

Typ Activity 

Popis Tento proces je podmínkou pro všechny uživatelské scénáře, při kterých 
zdravotnický pracovník přistupuje ke službám elektronického zdravotnictví 
prostřednictvím svého IS PZS. Autentizace systému i uživatele 
prostřednictvím IAM IDRR. 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 
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Typ Lane 

Popis Klinický informační systém PZS 1 

Element Nabídka služeb IndexuZD 

Typ Activity 

Popis Oprávněnému uživateli se nabízí seznam služeb IndexuZD, týkajících se 
metadat evidované zdravotní dokumentace konkrétního pacienta. 

Element Notifikace lékaři o nezdaru 

Typ Activity 

Popis Informace lékaři o nezdařené autentizaci systému nebo uživatele, sdílené 
služby IDRR nebudou uživateli k dispozici. 

Element Poskytnutí eZD k nahlížení/uložení 

Typ Activity 

Popis Systém Provozovatele OZZ dle výběru služby uživateli buď dokumentaci 
zobrazí nebo poskytne ke stažení. 

Element Poskytnutí identifikačních údajů pacienta 

Typ Activity 

Popis Sestavení sady identifikačních údajů pacienta a zavolání služby ARP ke 
ztotožnění pacienta 

Element Prohlížení EMZ 

Typ Activity 

Popis Ošetřující lékař se seznamuje s Emergentním záznamem pacienta, který je k 
nahlédnutí k dispozici prostřednictvím sdílených služeb IDRR 

Element PZS 1 

Typ Pool 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb 

Element Správa validačních pravidel přístupů k IndexuZD 

Typ Activity 

Popis Správa životního cyklu validačních pravidel přístupu uživatelů k metadatům 
IndexuZD. Součástí validačních pravidel je i správa souhlasů pacientů s 
přístupem ostatních osob (netýká se ošetřujících lékařů) ke svým údajům. 

Element Uložení transakce do logu IndexuZD 

Typ Activity 
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Popis Záznam o vyhledání dokumentace u Provozovatele OZZ je logován a 
uchován dle archivačních pravidel IndexuZD. 

Element Uložení transakce do logu ProvOZZ 

Typ Activity 

Popis Všechny transakce s dokumentací pacienta se logují a archivují podle 
pravidel, která budou definována Zákonem o elektronizaci zdravotnictví a 
následnými prováděcími předpisy. 

Element Uzavření Klinické události a zpracování eZD 

Typ Activity 

Popis Zpracování zdravotnické dokumentace v souladu s legislativou a odbornými 
předpisy 

Element Validační pravidla IndexuZD 

Typ DataObject 

Popis Pravidla upravující přístup do záznamů IndexuZD (čtení, zápis). Pokud 
příchozí záznam (uložení metadat) nebo požadavek na vyhledání validační 
pravidla nesplní, transakce nebude vykonána, IndexemZD je odeslána 
notifikace o neprovedení akce. 

Element Volání služby IndexuZD 

Typ Activity 

Popis IS PZS volá služby IDRR k poskytnutí údajů o EMZ pacienta a/nebo o 
metadatech dokumentace pacienta, uložených v IndexuZD. 

Element Výběr požadované eZD 

Typ Activity 

Popis Uživatel ze seznamu metadat existující zdravotní dokumentace pacienta 
vybírá položky, o které se při poskytování zdravotní služby pacientovi 
zajímá. 

Element Výběr požadované funkce Indexu ZD a volání služby IndexuZD 

Typ Activity 

Popis Uživatel si volí, zda chce prohlížet záznamy metadat Indexu ZD nebo 
poskytnout údaje EMZ pacienta, případně zda potřebuje paralelně obě 
skupiny informací. 

Element Vyhledání eZD pacienta 

Typ Activity 

Popis IS Provozovatele OZZ vyhledá požadovanou dokumentaci. Pokud jsou 
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nastavena pravidla zacházení s dokumentací konkrétního pacienta na 
možnost kopírování, IS Provozovatele nabídne dvě služby - otevřít 
(prohlížet) a nebo stáhnout (Save as ...). 

Element Vyhledání pacienta v Kartotéce pacientů (MPI) 

Typ Activity 

Popis Přihlášený uživatel vyhledá ve vlastním IS v Kartotéce pacientů pacienta, 
kterému je poskytována zdravotní služba. 

Element Vyhledání Provozovatele OZZ a poskytnutí ID eZD 

Typ Activity 

Popis Služby IDRR vyhledají Provozovatele OZZ, u něhož je uložena ZD pacienta a 
předají identifikaci (metadata) zdravotní dokumentace, kterou chce uživatel 
zobrazit, případně (dle nastavených pravidel) zkopírovat. 

Element Zobrazení EMZ 

Typ Activity 

Popis Zobrazení dat Emergentního záznamu oprávněnému uživateli 

Element Zobrazení Karty pacienta 

Typ Activity 

Popis Zobrazení Kartotéky pacientů a výběr pacienta uživatelem 

Element Zobrazení záznamu IndexuZD 

Typ Activity 

Popis Zobrazení seznamu metadat zdravotní dokumentace, která jsou k danému 
pacientovi evidována v Indexu ZD. 

Element Ztotožnění pacienta s ARP 

Typ Activity 

Popis Proces ověření pacienta v ARP za stavu, kdy uživatel IS PZS má otevřenou 
Kartu pacienta ve svém IS PZS a záznam si potřebuje ověřit vůči 
autoritativnímu zdroji dat, případně toto ověření potřebuje pro přístup k 
metadatům IndexuZD či k věcnému obsahu eZD uložené u Provozovatele 
OZZ na základě smlouvy pacienta s ProvOZZ. 

1.8 Diagram: (BPMN) SZD - Ověření pacienta v ARP 

Smyslem ustavení ARP je vytvořit registr, který 

• bude spravován tak, aby byly garantovány obsah a dostupnost údajů potřebných pro identifikaci 
pacientů v prostředí elektronického zdravotnictví oprávněným osobám a ve vazbě na potřebné 
atributy (pojištění, registrující lékař), 

• v souladu s principy eGovernmentu je propojen se základními registry (ztotožnění s ROB/CIS), 
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• je propojen se systémem správy Registru práv a mandátů. 
 
Účelem je ustavit autoritativní zdroj dat o pacientech - uživatelích elektronických služeb ve zdravotnictví, 
který v ČR dosud neexistuje. Jde o třetí, naprosto nezbytnou, komponentu datové základny 
elektronického zdravotnictví, vedle ARPZS a ARZP. 
 
Proces ověření pacienta v ARP za stavu, kdy uživatel IS PZS má otevřenou Kartu pacienta ve svém IS PZS 
a záznam si potřebuje ověřit vůči autoritativnímu zdroji dat, případně toto ověření potřebuje pro přístup 
k metadatům IndexuZD či k věcnému obsahu eZD uložené u Provozovatele OZZ na základě jeho smlouvy 
s pacientem. 
 
Při poskytování zdravotní služby je pacient v postavení 

• pojištěnce, kdy pacient je zdravotně pojištěn u zdravotní pojišťovny, je tedy evidován v agendovém 
IS CRP (ve správě VZP) a odtud je evidován v ARP. U pojištěnce není podstatné, zda jde o občana ČR 
nebo cizince, který je v ČR pojištěn, protože zde dlouhodobě působí (je evidován v CIS), 

• osoby nepojištěné v systému zdravotního pojištění – jde o samoplátce, který však již v ČR využil 
služeb zdravotní péče a poskytující pracoviště prostřednictvím svého IS tohoto samoplátce do ARP 
evidovalo, 

• osoby nepojištěné (samoplátce), který dosud zdravotní péči v ČR nevyhledal a tedy v ARP dosud není 
evidován. 

 
Uživatel ve svém IS PZS vybere pacienta a volá službu IDRR k ověření pacienta v ARP. 
 
Pokud je výsledkem ztotožněný pacient, proces je ukončen, činnost lékaře pokračuje v procesu, ze 
kterého bylo ztotožnění s ARP vyvoláno. 
 
Pokud naopak ztotožnění neproběhne, uživatel IS PZS by měl upřesnit, zda osoba-pacient je v rámci ČR 
plátcem zdravotního pojištění (role pojištěnec – tato varianta by teoreticky neměla nastat, bude však 
třeba ji z kontrolních důvodů připravit), nebo si zdravotní služby platí bez účasti na zdravotním pojištění 
(role samoplátce): 

• je-li pacient pojištěncem, potom bude třeba najít důvod, proč pacient údaje o pacientovi nebyly 
dosud zpropagovány z CRP (z pohledu ARP jde o editora) do ARP. Proces nápravy v tomto případě 
proběhne asynchronně, pacientovi bude poskytnuta služba bez ztotožnění v ARP. 

• je-li pacient samoplátcem a dosud v ARP není, bude asynchronně iniciován proces založení osoby do 
ARP, poskytnutí zdravotní služby bude opět pokračovat bez předchozího ztotožnění pacienta. Při 
dalším kontaktu samoplátce s jakýmkoliv PZS již bude tato osoba v ARP evidována a ztotožnění vůči 
ARP proběhne standardní cestou. 
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Element Aktualizace ARP 

Typ Activity 

Popis Subproces Aktualizace záznamů registru včetně ztotožnění se ZR/CIS v 
případech, že nejde o náhodný kontakt pacienta s PZS. 

Element ARP 

Typ DataStore 

Popis Autoritativní registr pacientů 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element IS PZS 

Typ Pool 

Popis Oblast informačního systému poskytovatele zdravotních služeb 

Element Ošetřující lékař 

Typ Pool 

Popis Oblast, která charakterizuje činnosti ošetřujícího lékaře. 
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Element Ověření pacienta v ARP 

Typ Activity 

Popis Služba na základě identifikačních údajů o pacientovi dodaných informačním 
systémem PZS ověřuje záznam pacienta v ARP. 

Element Poskytnutí identifikačních údajů pacienta 

Typ Activity 

Popis Sestavení sady identifikačních údajů pacienta a zavolání služby ARP ke 
ztotožnění pacienta 

Element Sestavení identifikační karty pacienta 

Typ Activity 

Popis IS PZS sestaví aktualizační záznam z identifikační karty nového pacienta a 
volá službu aktualizace ARP. 

Element Výzva k zadání údajů 

Typ Activity 

Popis Pokud je dosud neevidovaný pacient samoplátce, je ošetřující lékař službu 
IDRR (ARP) vyzván k založení záznamu pacienta. 

Element Zadání autoritativních údajů pacienta 

Typ Activity 

Popis Lékař edituje základní identifikační údaje pacienta (samoplátce) do svého IS 
PZS 

1.9 Diagram: (BPMN) SZD - Výměna eZD via IDRR 

Proces popisuje výměnu eZD mezi dvěma PZS. Výměna může proběhnout na základě žádanky o 
vyšetření/ošetření v souladu s metodikou VZP (tzv. vyžádaná péče), nebo může jít o výměnu eZD 
nevyžádanou, kdy PZS2 (typicky odborné pracoviště, které pacient navštívil přímo bez předchozí 
návštěvy svého registrujícího lékaře) vyhotoví eZD o poskytnuté zdravotní péči a dokumentaci bez 
vyžádání zašle (variantními komunikačními kanály) registrujícímu lékaři pacienta za účelem kompletace 
dokumentace RL. 
 
Při vyžádané péči PZS1 vystaví žádanku a zašle pracovišti PZS2, které poskytnutí služby naplánuje, 
pacient může být informován o datu a čase poskytnutí služby, nebo se dostaví k PZS2 bez předchozího 
objednání. 
PZS2 poskytne zdravotní službu a vyhotoví dokumentaci v souladu s předpisy a dle požadavku na 
žádance. Vyhotovenou dokumentaci pošle žádajícímu PZS1 optimálně stejným komunikačním kanálem, 
kterým přišla od PZS1 žádanka. 
Pokud bude typ vyhotovené dokumentace povinen zaznamenat metadata do IndexuZD, potom pro 
žádající pracoviště PZS1 bude možné si eZD stáhnout přímo od PZS2 bez potřeby využití služeb typu 
email - metadata vytvořené eZD budou zaznamenána v IndexuZD včetně URI poskytovatele PZS2, kde 
bude eZD k dispozici ke stažení. Jakmile žádající PZS1 dokumentaci vyzvedne, bude na dané adrese 
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dokumentace smazána (po notifikaci úspěšného uložení u PZS1). Předpokladem je možnost PZS2 uložit 
dokumentaci určenou k vyzvednutí ve své DMZ, přístup k internímu ISPZS pochopitelně nebude PZS2 
poskytovat. 
Poslední variantou je stav, kdy bude pacient pro předmětnou dokumentaci požadovat její uložení u 
Provozovatele OZZ. I v tom případě budou metadata eZD uložena v IndexuZD, dokumentace bude 
zkopírována do úložiště Provozovatele OZZ a PZS1 bude oprávněn si dokumentaci vyzvednout od 
Provozovatele OZZ. Informaci o místě uložení eZD obdrží PZS1 od PZS2. 
Obě varianty využívající služby IndexuZD logují všechny transakce s dobou archivace dle pravidel, která 
budou pro správu IndexuZD nastavena příslušnými předpisy (prováděcí vyhláška???, Věstník Centra 
eHealth???) 

 

Element eZD je opatřena metadaty a uložena do úložiště eZD 

Typ Activity 

Popis Vyhotovená dokumentace je opatřena metadaty (např. typ dokumentace), 
opatřena požadovanými bezpečnostními prvky a uložena do úložiště eZD 
dle předpisů PZS, které by měly být v souladu s legislativou a předpisy 
rezortu zdravotnictví. 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element Katalog typů eZD 
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Typ DataObject 

Popis Legislativa i další předpisy týkající se zdravotnické dokumentace budou 
připraveny tak, aby generovaly Katalog typů a druhů ZD a na druhé straně 
se na tento Katalog odvolávaly. Cílovým stavem je standardizace ZD např. v 
souladu s HL7 CDA. 

Element Nabídka z Katalogu formulářů 

Typ Activity 

Popis IS PZS nabízí pro vystavení žádanky příslušný formulář, případně je řešeno 
pouze naplněním záznamu žádanky bez potřeby formuláře - řešeno v 
závislosti na jednotlivých APV či jejich nastavení. 

Element Notifikace záznamu do IndexuZD 

Typ Activity 

Popis ISPZS přijímá notifikaci o uložení záznamu eZD do IndexuZD. 

Element Odeslání zprávy o eZD žádajícímu PZS 

Typ Activity 

Popis Vyhotovená eZD je odeslána žádajícímu pracovišti komunikačním kanálem, 
který odpovídá způsobu přijetí Poukazu (Žádanky), případně kanálem, který 
žádající pracoviště preferuje (pokud byla Žádanka doručena pacientem 
přímo nebo byla doručena jako papírový tiskopis běžnou poštou). 

Element Ošetřující lékař 

Typ Lane 

Popis Zdravotnický pracovník v roli ošetřujícího lékaře 

Element Poskytnutí zdravotní služby vč. průběžného dokumentování 

Typ Activity 

Popis Poskytnutí úkonů zdravotní služby, úkony/činnosti jsou zaznamenávány do 
IS PZS dle zvyklostí daného pracoviště (průběžně, po ukončení činnosti). 

Element Příjem eZD od PZS2 

Typ Activity 

Popis IS žádající lékaře (pracoviště) přijímá zprávu s eZD, kterou vyhotovilo 
oslovené pracoviště, kde bylo provedeno ošetření/vyšetření. 

Element Příjem žádanky a zařazení poskytnutí služby do fronty příslušného pracoviště 

Typ Activity 

Popis IS PZS pracoviště poskytujícího vyšetření/ošetření přijímá záznam z Poukazu 
žádajícího pracoviště. Pokud v Kartotéce pacientů není příslušný pacient 
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dosud evidován, je záznam založen. 

Poukaz (žádanka) je zařazena do fronty příslušného pracoviště, pořadí 
odbavení pacientů však určuje ošetřující lékař. 

Element Přístup ke službám IDRR 

Typ Activity 

Popis Pro uložení vyhotovení eZD volá ISPZS služby IDRR za účelem uložení 
metadat (případně i obsahu eZD) do IndexuZD - pouze za předpokladu, 
pokud metadata eZD vyhovují pravidlům pro uložení eZD do IndexuZD. 

Element PZS 1 

Typ Pool 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb 

Element Uložení a odeslání žádanky cílovému pracovišti 

Typ Activity 

Popis Lékař vyplnil údaje požadované standardem VZP a prostřednictvím svého 
ISPZS odesílá cílovému pracovišti. 

Element Uzavření Klinické události a zpracování eZD 

Typ Activity 

Popis Zpracování zdravotnické dokumentace v souladu s legislativou a odbornými 
předpisy 

Element Vyhledání pacienta v Kartotéce pacientů (MPI) 

Typ Activity 

Popis Přihlášený uživatel vyhledá ve vlastním IS v Kartotéce pacientů pacienta, 
kterému je poskytována zdravotní služba. 

Element Vystavení žádanky 

Typ Activity 

Popis Lékař vystavuje Poukaz na ošetření/vyšetření dle standardu VZP 

Element Vyzvednutí eZD (nález, protokol, ...) 

Typ Activity 

Popis Žádající lékař přebírá dokumentaci (nález) od ošetřujícího pracoviště a 
nadále s ní pracuje v rámci svého IS. 

Element Záznam metadat eZD do IndexuZD 

Typ Activity 
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Popis Proces záznamu metadat eZD do IndexuZD v souladu s pravidly správy 
IndexuZD a v souladu s nastavením souhlasů/mandátů pacienta týkajících se 
správy vlastní eZD centrálními službami eH MZČR. 

1.10 Diagram: (BPMN) SZD - Uložení eZD v systému eH 

Proces je iniciován uzavřením klinické události (nebo episody - dosud není stanoveno) v IS PZS. Vzniklé 
eZD připíše systém, případně uživatel doplní metadata (identifikace PZS, pacienta, charakteru 
dokumentace). Předpokladem pro správné naplnění metadat je existence katalogu typů eZD.  
IS PZS volá službu IndexuZD, prvním krokem je autentizace zdrojového IS PZS a lékaře, který eZD 
podepsal a za správnost dokumentace zodpovídá. V případě nezdařené autentizace se vrací notifikace o 
nezdaru, metadata eZD nebudou v IndexuZD uvedena. V tomto případě by měla oprávněná osoba PZS 
učinit nápravu dle charakteru chyby, která je popsána v notifikaci od IDRR. 
Pokud se autentizace zdroje zdařila, následuje validace metadat záznamu dle validačních pravidel, která 
musí být pro každý typ eZD k dispozici. Případná chyba je oznámena uživateli PZS. Pokud končí kontrola 
bezchybně, jsou metadata uložena do IndexuZD. 
 
Uložení obsahu eZD do úložiště provozovatele OZZ je závislé na typu eZD, ne všechny typy budou u 
provozovatelů OZZ uloženy. Pro ukládané typy eZD vyhledá IndexZD Provozovatele OZZ, se kterým má 
pacient smlouvu o vedení OZZ a eZD spolu s metadaty (doplněnými o identifikační údaje IndexuZD) do 
příslušného úložiště pošle. 
 
IndexZD i provozovatel OZZ svoje transakce logují. Výsledky transakcí IndexuZD i uložení eZD u 
provozovatele OZZ jsou oznámeny zdrojovému ISPZS. 
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Element Autentizace IS PZS a lékaře 

Typ Activity 

Popis Tento proces je podmínkou pro všechny uživatelské scénáře, při kterých 
zdravotnický pracovník přistupuje ke službám elektronického zdravotnictví 
prostřednictvím svého IS PZS. Autentizace systému i uživatele 
prostřednictvím IAM IDRR. 

Element Doplnění IndexuZD a notifikace o uložení eZD do struktur eH 

Typ Activity 

Popis Doplnění notifikační zprávy od Provozovatele OZZ o část týkající se uložení 
metadat v IndexuZD a odeslání zdrojovému ISPZS (zdroj eZD) 

Element eZD je opatřena metadaty a uložena do úložiště eZD 

Typ Activity 

Popis Vyhotovená dokumentace je opatřena metadaty (např. typ dokumentace), 
opatřena požadovanými bezpečnostními prvky a uložena do úložiště eZD 
dle předpisů PZS, které by měly být v souladu s legislativou a předpisy 
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rezortu zdravotnictví. 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element IS PZS1 

Typ Lane 

Popis Klinický informační systém PZS 1 

Element Katalog typů eZD 

Typ DataObject 

Popis Legislativa i další předpisy týkající se zdravotnické dokumentace budou 
připraveny tak, aby generovaly Katalog typů a druhů ZD a na druhé straně 
se na tento Katalog odvolávaly. Cílovým stavem je standardizace ZD např. v 
souladu s HL7 CDA. 

Element Notifikace o nezdařené autentizaci 

Typ Activity 

Popis Pokud se autentizace ISPZS a/nebo lékaře (uživatele přihlášeného k ISPZS) 
pro přístup ke službám IDRR nezdařila, vystaví IDRR notifikaci o nezdaru, 
kterou zasílá danému IS. 

Element Notifikace o nezdařené validaci metadat eZD 

Typ Activity 

Popis Služby IndexuZD vystavují notifikaci o záznamech těch metadat, které 
neprošly validačními pravidly (podmínkami) a které tedy nebudou do 
IndexuZD uloženy. 

Element Notifikace o uložení eZD v ÚlOZZ 

Typ Activity 

Popis Notifikační zpráva o uložení obsahu eZD i metadat této transakce a odeslání 
zprávy IndexuZD 

Element Příjem eZD a metadat IndexuZD 

Typ Activity 

Popis Systém Provozovatele OZZ přijímá obsah eZD, metadata eZD i metadata 
uložení v IndexuZD. 

Element PZS 1 

Typ Pool 
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Popis Poskytovatel zdravotních služeb 

Element Uložení eZD s metadaty IndexuZD a metadaty ÚlOZZ 

Typ Activity 

Popis Přijatá eZD včetně metadat je v souladu s pravidly eH uložena v úložišti 
Provozovatele OZZ a jsou nastaveny parametry přístupů k eZD. 

Element Uložení transakce do logu ProvOZZ 

Typ Activity 

Popis Všechny transakce s dokumentací pacienta se logují a archivují podle 
pravidel, která budou definována Zákonem o elektronizaci zdravotnictví a 
následnými prováděcími předpisy. 

Element Uzavření Klinické události a zpracování eZD 

Typ Activity 

Popis Zpracování zdravotnické dokumentace v souladu s legislativou a odbornými 
předpisy 

Element Validace záznamu eZD pro uložení do IndexuZD 

Typ Activity 

Popis Záznam metadat eZD určených pro uložení do IndexuZD je validován vůči 
všem pravidlům, která evidenci metadat v IndexuZD upravují. 

Správa těchto validačních pravidel je samostatným procesem. 

Element Validační pravidla IndexuZD 

Typ DataObject 

Popis Pravidla upravující přístup do záznamů IndexuZD (čtení, zápis). Pokud 
příchozí záznam (uložení metadat) nebo požadavek na vyhledání validační 
pravidla nesplní, transakce nebude vykonána, IndexemZD je odeslána 
notifikace o neprovedení akce. 

Element Volání služby zápisu do IndexuZD 

Typ Activity 

Popis ISPZS volá službu IDRR pro zápis metadat eZD do IndexuZD 

Element Vyhledání ProvOZZ a volání služby uložení eZD 

Typ Activity 

Popis Interní služba IndexuZD vyhledá pro danou eZD (metadata pacienta) 
Provozovatele OZZ, se kterým má pacient uzavřenou smlouvu a volá službu 
Provozovatele pro uložení eZD v jeho úložišti. 
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Element Záznam do logu přístupů k IDRR 

Typ Activity 

Popis ISPZS eviduje logy přístupů k IDRR, včetně informací o tom, zda transakce 
byla/nebyla úspěšná. 

Element Záznam metadat eZD do IndexuZD 

Typ Activity 

Popis Uložení metadat eZD v úložišti IndexuZD 

Element Záznam o chybných metadatech eZD 

Typ Activity 

Popis ISPZS eviduje notifikace o chybných metadatech (validační pravidla) 

Element Záznam o uložení eZD do struktur eH 

Typ Activity 

Popis ISPZS eviduje informace o uložení eZD v systému centrálních služeb eH 

Element Audit a log management (ALM) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Komponenta zajišťující společný audit a log management (ALM) 
prostřednictvím Rezortního Datového Rozhraní (RDR) a vlastní Služby pro 
příjem událostí. 

Komponenta zajišťuje sběr veškerých auditních informací (kdo, kdy, 
přistupoval a k jakým datům a využíval jaké službám) pro účely 
prokazatelnosti přístupu. 

Dále komponenta zajišťuje centrální sběr logů, tedy informací o stavu 
komponent o jejich činnosti, upozornění, chyb a dalších.  

Centrální komponenta umožní efektivně zpracovávat komplexní informace 
a poskytovat potřebné informace v požadované kvalitě a čase (online) pro 
provozovatele systému. 

Element Autoritativní registr pacientů (ARP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Jedná se o zákonem o EZ stanovený autoritativní zdroj dat o pacientech - 
uživatelích elektronických služeb ve zdravotnictví. ARP je základním 
předpokladem pro jednoznačnou identifikaci subjektů (pacientů) a 
zprostředkování údajů o nich vedených oprávněným osobám. Registr 
zároveň umožňuje nastavit práva a odpovědnosti ve světě elektronické 
komunikace. Pro zprovoznění prakticky jakýchkoli služeb EZ jsou základní 
údaje o pacientech nezbytné. Registr umožní řízení oprávnění pacientů v 
rámci EZ a bude také pro PZS prostředníkem napojení na základní registry. 
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Poskytne anonymní resortní identifikátor pacienta.  

 

Subjekty údajů vedené v ARP jsou pojištěnci veřejného zdravotního 
pojištění a všechny další osoby, které mohou čerpat zdravotní služby resp. 
elektronické služby ve zdravotnictví, a to včetně cizinců. Subjekty vedené v 
ARP jsou v maximální míře ztotožněny s údaji v Základních registrech.  

 

Autoritativní údaje v ARP 

1. anonymní resortní identifikátory fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pacienta 

2. agendový identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry AIFO 
vlastní agendy ARP, bude k dispozici u občanů ČR a cizinců s hlášeným 
pobytem 

3. číslo pojištěnce (RČ), u cizinců identifikační atributy pro mezistátní 
výměnu dat dle specifikace eHDSI (eHealth Digital Service 
Infrastructure) Service Offering, odvozených z EIF (European 
Interoperability Framework); poznámka: závisí na státní příslušnosti 
osoby 

4. jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, datum narození, 
pohlaví, RČ, státní občanství, datum úmrtí, datová schránka, číslo OP, 
místo a stát narození (obecně údaje nutné pro ztotožnění v ZR), 

5. datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné ZP, ukládání 
historie. 

 

Další položky převzaté ze současného centrálního registru pojištěnců 
(CRP): 

1. u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž 
je plátcem pojistného stát, 

2. označení skupiny/kategorie pojištěnců, 

3. datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do 
zdravotního pojištění v ČR podle zvláštního právního předpisu. 

 

Nové údaje spojené se službami EZ: 

1. identifikaci registrujícího poskytovatele zdravotních a stomatologických 
služeb, včetně jeho IČO či IČP (praktický všeobecný a zubní lékař, ženský 
lékař, praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)), 

2. EHIC včetně historie a vydavatel karty = primární účel je identifikace 
pacienta při prezenčním poskytování zdravotnických služeb, 

3. identifikace provozovatele OZZ, kterého si pacient zvolil. 

 

Element Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 
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Typ ApplicationComponent 

Popis ARPZS obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to: 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

b) adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování 
zdravotních služeb a další kontaktní a komunikační údaje poskytovatele, 
například adresu elektronické pošty, dále technické údaje pro elektronickou 
komunikaci (kontaktní technický bod pro vzájemnou komunikaci v rámci 
služeb EZ), identifikátor datové schránky a veřejný klíč (systémový certifikát) 
poskytovatele, 

c) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní 
péče podle § 5 odst. 2 písm. d) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 
odst. 2 písm. d) až i) zákona o zdravotních službách, a to pro každé místo 
poskytování, 

e) údaj o zahájení poskytování zdravotních služeb, 

f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 

g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 

h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27 zákona o 
zdravotních službách, 

j) statut specializovaného centra, 

k) údaje o smlouvách poskytovatele se zdravotními pojišťovnami, včetně 
identifikátorů pracovišť (IČP) a údajů o omezení či oprávnění ze strany 
pojišťovny danou činnost vykonávat.  

 

Zapisování údajů do ARPZS 

Údaje zapisuje včetně bodu k) automatizovanými procesy prostřednictvím 
Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb příslušný editor 
zmocněný k tomu zákonem 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Bod k) budou nově do ARPZS zapisovat příslušné zdravotní pojišťovny, a to 
do 10 dnů od nabytí platnosti dané smlouvy. 

 

Věcný správce ARPZS 

• ÚZIS ČR jako zákonem určený správce NZIS 

 

Téma se dotýká povinností pro zákonem stanovené agendové IS (editory) a 
budoucích uživatelů ARPZS registru 

• Primární editor NRPZS – vkládá záznamy 

 Krajské úřady, pověřené organizace 
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• Sekundární editor NRPZS – doplňuje údaje 

 ÚZIS ČR, poskytovatel zdravotních služeb, zdravotní pojišťovna 

 

  

 

• Čtenář NRZPS – čte data z registru 

 primární editoři, sekundární editoři, veřejnost 

 

  

 

• Věcný správce, technický správce, provozovatel 

 Zajišťují chod a rozvoj registru 

 

  

 

Element Autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Údaje vedené v ARZP 

1. anonymní resortní identifikátor fyzické osoby pro registrované agendy 
resortu MZ, interní resortní ID pracovníka = primární klíč registru, 

2. anonymní identifikátor fyzické osoby přidělený základními registry NRZP 
(AIFO), 

3. označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a 
zvláštních specializovaných způsobilostí, číslo diplomu a datum jejich 
získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů 
označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, 

4. identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, 
u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání vč. 
jeho pracovní pozice a typu rozsahu pracovního poměru, a druh, forma 
a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, 

5. informace o aktuálních 

6. pravomocných rozhodnutí o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 

7. přijetí do komory a vyloučení z komory, 

8. kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud tyto údaje 
zdravotnický pracovník sdělil 
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V registru budou vedeny i odvozené atributy (odvozené z údajů v registru), 
které budou sloužit pro poskytování informací o dané skutečnosti v 
konkrétním čase. 

ARZP musí být alespoň v omezeném rozsahu dostupný elektronicky 
identifikovaným pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Bude využíván v 
registru práv a mandátů pacienty, lékaři pro sdílení ZD. Pacient má právo 
vidět identifikaci lékaře nutnou pro jeho jednoznačnou identifikaci.  

 

Zapisování údajů do ARZP 

(1) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. a) a b) zapisuje 
automatizovanými procesy věcný správce autoritativních registrů (IDRR). 

(2) Údaje uvedené v předchozí kapitole písm. c) až g) zapisuje 
automatizovanými procesy prostřednictvím Národního registru 
zdravotnických pracovníků příslušný editor zmocněný k tomu zákonem 
372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Element IDRR 

Typ Pool 

Popis Oblast charakterizující aktivity v rámci IDRR. 

Element Index zdravotnické dokumentace (IZD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Centrální Index zdravotnické dokumentace 

Element Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Informační Systém Autoritativních Registrů (ISAR) zajišťuje společné funkce 
pro dílčí autoritativní registry: 

• Autoritativní registr pacientů (ARP) 

• Autoritativní registr zdravotnických pacientů (ARZP) 

• Autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ARPZS) 

a připojení těchto registrů na Rezortní Datové Rozhraní prostřednictvím 
služeb pro Poskytování a Editaci autoritativních údajů. 

Element IS PZS1 

Typ Lane 

Popis Klinický informační systém PZS 1 

Element Ošetřující lékař 

Typ Lane 
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Popis Zdravotnický pracovník v roli ošetřujícího lékaře 

Element PZS 1 

Typ Pool 

Popis Poskytovatel zdravotních služeb 

Element Registr práv a mandátů (RPM) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Registr práv a mandátů umožňuje správu mandátů pacienta vůči dalšímu 
subjektu pro přístup k datům a službám eZ. 

Element Rezortní datové rozhraní (RDR) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Resortní datové rozhraní představují klíčovou komponenty IDRR, která je 
Integrační platformou pro subsystémy IDRR. 

Element Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) 

Typ ApplicationComponent 

Popis Subsystém IDRR Sdílení zdravotnické dokumentace (SZD) zajišťuje funkce 
pro vkládání, změny a výpisy záznamů Indexu ZD a EMZ se zohledněním 
přístupových oprávnění a uděleného mandátu pro zastupování. 

Element Správa identit a oprávnění (IAM) 

Typ ApplicationComponent 

Popis IAM, jakožto centrální subsystém IDRR, bude prostřednictvím RDR napojen 
na NIA, aby mohl volat službu Ověření identity uživatele centrálních služeb 
EZ - Pacienta. 

 

Služba Ověření identity uživatele centrálních služeb EZ - Zdravotníka na 
požadovanou úroveň záruky, která má být poskytována plánovaným 
systémem ověření identit resortních pracovníků (IdRP - MVČR), bude rovněž 
zprostředkována RDR. 

 

IDRR by mělo dále zprostředkovat jednotné napojení na resortní identitu 
(Certifikační autorita - provozovatel ÚZIS) a zajistit tak autorizaci do systémů 
elektronického zdravotnictví, kterou by využívaly další subjekty resortu. 

 

Za účelem sjednocování by měl být IDRR oprávněn (respektive jeho věcný 
správce) navázat svými Autoritativními registry na evidence subjektů 
(lékařů a PZS) vedených SÚKL v eReceptu, pokud to bude účelné. Reálně se 
jedná o logické propojení subsystému IAM (IDRR) se systémy eRecept 



 

51 

 

(ŚUKL), prostřednictvím RDR. 

Element SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS) 

Typ ApplicationComponent 

Popis SW brána zajišťující provoz přeshraničních služeb eHealth (CBeHIS) 

Element Výběr pacienta z lokálního IS 

Typ Activity 

Popis Výběr pacienta uloženého v lokálním IS 
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